
wr... nN 

s స ల 6 . 
లె ప షు 48896922105 | 

pean STAM RETA 

ఎ ఉల క్ తాత జెలి కీ 

Printed by 

Y. VENKATESWARA SASTRULU 

of V. RAMASWAMY SASTRULU శ SONS 

AT THE ‘VAVILLA’ PRESS, 

Madras.—1937 

oF \ 
య. శి + % / ళ్ tC YL 

| ర ౮ | 

dh | 

గ 

Wr ia "1 

Toy VENKATESW ARS 
_ CEN-PEL జ మ న 

ఏమని... | Acc. ౧౫ 

Date : ee య. 

| TIRUPATL 



శే ధనమె పావనవుంచు నెన్తనమునందు 

నెంచ కధికధనంబు వెచ్చించి స్వీయ స 

జ ముద్ర ణాలయమందు సుముద్రితేమగు 

నుకృతులను రవ్యుసువురా జి( బ్రకృతిమధుర 

నాం ధ్ర భాషామతల్లీక నధికభ' క్రిం 

బూజణేసెడువావిళ్ళ వూజ్యవంశ్యు 

స్త వంక కుశ్వరళా వి ఠీ వేంఠకకునుం స్ట 
ర 'య ఆగ 

| డఖిలసుఖముల నిడి దయనరయుగాత ! స 

రలాలనలడడాలణలనాలండడాలడాాలాడాం HEME VEN 



గ 

విద్య నభ్యసించిన నేనును దన్మ తానుసారినై యాయాసూ త్ర ములకడ్ 
నాయావానికి మూలభూతములగు నాయాచింతామణి తద్వివరణ 
వాక్యములను జూప్రుచు వ్యాఖ్య ానిన వాడ నగుటం జెనీయు, 
బాలవ్య్యూక రణమునకు మూల మిదియని యిట విస్పరించి (వాయం 
ట్రైన్ గలుగదయ్యె. నామనిచ్ణేకము నేయక తత్తన్నతములను నిరాక 
రీంచుబ చేతను, వాగనుశాసనాభర్షణుల నె సర్కొనుట చేతను, దన 
బహుంలతీ.ణపరి శ్రే మను, వాగనుకాసనాధర్వణ గృ ౦థమత వ, థానాను 
సరణమును వ్య _క్రవజచియే యుండుటం జెనీ పాణిని కాత్య్యాయనుల 
సూ త్ర వృత్తులంబోలు సూ త్ర వృత్తులు గలిగి శాత్తవద్ధతిని సృకృమముగ 
నార్గకముగ విషయముల వర్ణించు నవూరషంబగు వ్యా్యాక్ళలరచనా 
సంవిధాన మాత్మియబహాపరి శ్ర మనిద్ధంబ యగుట సూరి తన 
వ్యాకృతిని మదువజ్ఞ్ఞంబని య నెనుగాని యవూర్యవిషయసృష్ట్రమను 
తలంప్రునం గాదనుట స్పష్టము. 

ఆదిను (౧౦థి కాం ఛ్రానుశాసనములలోం జిం తామణయు 
నద్దాని శప గ ంథమగు నధర్వణ కారికలును నా రెండిటికి విషలవివరణం 
బగు నహూోబలవండితీయమును సంస్కృత భాషలో నుండుటయు 
మోందుమిక్కి_లి యహోబలవండితీయము రాద్ధాంతనిద్ధాం తపద్ధతిని 
దున్హాహాముగ నుండుటయు నింకం చెనుంగుబానీలోం గోల యాంధ్ర 
భొపూభూషణాదులు నిర్వచనములై మొక శృనుము ననుసరింపక కొన్ని 
కేవల దేశ్యపరములును గొన్ని నిరర్ధకవిషయసంకలితములును గొన్ని 
విసువ్రుజనించు విష్టలవద్గతి నసమ్మగ, ముగ నిషయవర్హన మొనర్చునవియు 
నై యువకరింవనివగుటయుం గొన్ని యముద్రి తను లై యడంగియుండు 
టయు నొక వ్యాకృతియైనం గొంతవటిశేని సమ గృ౦బన(దగినది బాలావ 
బోధకుం దగినది ౮౨ఖి కాంభ్రనస్వరూవను నెణీంగించునది అతెనుంగున 
గాన రాకుండుటయుం ఎజ్రా చిన గృంథసరణి పండి తొదరణసానుభ వ 
సులంబట్టి యప్పటికి శాస్త్ర సరణియె విలువంగలదిగ నోచరమగుటయు 
క స్ర్రవద్ధతిని గాంధి కాంధ రూపము నెటీ(గించు నిట్టి వ్యాకరణమును 
దెనుంగున రచియింవం జిన్నయనూంరిని బోత్సహించినవని సం ఖావింవం 
గు, 
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-ఈవగిదిని బాలురు కంఠస్థము చనీకొొన ననువగు సంగ, హశా స్త 

పద్ధతిని సూతే త్రో వృత్తులను గాన్చీ వండితహృదయంగమ నుగుగతిని 

రచించుటను, శ్రూంధి కాంద్రమున కట్టి వ్యాకరణ మొం డనంతరమునను 

నుదయింవమిని సామాన్యముగ సర్వసమృత మై బాల వ్యాకృతి, సంస్కృత 
త యై ( (౭ 

థావకుం బాణినీయమువలె గాంధి కొంథ మునకు బరమ ప మాణ 
| UD \ + 

వ్యాకరణమై యదితప్పనినది తప్పును నదియొవ్పనినది యొప్పును నను 

భావన వండితలో కమునకును గట్టంచి గ్రాంధి కాం థ ధృన్వరూవ సంవ, కౌళన 

సరాషధి కారివదవి నధిరోహించ -ఈవిషయ మంకగి సహజము గాని 

దగుట కి ందివిషయమునుబటి విళశవవటెడి, 
WU 6 
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సంస్కృృతమువ లెః గాక నిచ్చలు వ్యవవోరవళ మున సహాజ 

ముగ నగు ననేకవిపరిణామములనందు జీవద్బాషయగు అెనుం గున్న 
దున్నటుల గ ౨థములందుః జొచ్చిన కాలక్రమమున నైన వరిణామా 

సంఖ్యితకుం బాలై నవదజాలమునం జేసీ వాజ్యయ మనర్థక మగునని 

కావలయు నాదినుండి లాక్షణికులు గన్ని నియమములం బేనీ కొన్ని 

జాతులకు మాత్రమే సాధుత్వమును శానీంచుటయు, నట్టయు్య్యూను 
వ్యవహార మర్గవంతమగు టనొ, కాల కృమమున గ్రొత్త కొత్తగ 

వోంచెడు ఫావాదులం బక టింపసమర్థమగుపద జాలము పూర్వవూర్వ 

గ్రాంథి కాం ధ మున సంభ వింపమినొ విరళముగ వాజ్మ యమున వ్యావవో 

రకేములును గాంధి కాం శ్రానుకరణమున నైన విజాతీయవదములును 

గలుగుటయుో నట్టివి వ్రమురప్రయు క్షములె యవిజ్ఞాత కారికములై న 

వీదపంగాని లాతుణేకుల యా మోదము నందకుడుటయు నాంథ ధ్రవ్యాక్ళ 

తుల యు త్తరో _త్త రాఖివృద్ధి యేతన్తూలక మె యగటయు నాంధ్ర భామా 

వ్యాక రణతత్వజ్ఞాలకెల్ల తేల్లమెగానః బాచిన లావణికులన్ వ్యవ 

వారము బవుళ ముగ వొజ్బ యమున సామాన్యము? సంభ వింపకుండC. 

బాటువడుటయే సం ప్రదాయమగుట స్పష్టమయ్యుడి. ఇట్లగుటం బ్రా చీన 
లాశు ణక వద్దతినిబట్టి చిన్న యసూారి విరళములగు మవోకవి ప వ్ర యూగము 

లను సంగ్ర పొందక విడుటయుం, గ్యాచీక్క ప్ర ప యోగ సాథుత్యసంపాద 

నార్థమైన ప్రాచీనమతములను ని హాకరించటయు. బ్రా చీనములు 

గాకున్న ను బహళ ప్ర యు_క్టము లగువానిని సంగ, గ్ర పొంచుటయు, 



ద్ర 

వ్యావహారిక ములమాట తలంవమియు నదుస్ట్రము లే యనందగు. లతుణ 

క రల పదసాధుతాసాధుతలకు సంబంధించిన వాదోవవాదముల గమ 

నించినను, వ్యానహాోరికాంధ మునకు లాతణికులకును యుద్ధ మేకాల 

మునను జగుగుచునే యుండెడిదనుట స్పష్ట్రవడును. మైని వ్రానీన విష 
యములను గమనించిన బాలవ్యాకృతిని గలకొజంతలనే త్తి చూపుచుం 

చ్రిసిద్ధ వ్యవహారము వద్య గ, గ ంభములందును డ్రై యో క్టవ్యమె యను 

శ్రీ శీన్రసాా నాబు (6. గా రాముమూా శ్రిపంతోలు గారి మార్తమును, 

ధ్ర చుర ప్ర సిద్ధములశే సాధుతగము నంగీకరించు పండితలావ ణీకుండగు 

సూరి గారివద్ధతీయు సహజములై తవుతమవిధులను దాము నిర్వహించు 

టలోం గృతకృత్యము లే యనుట సత్య దూర ప్ర పసంగము గాదు, 

వాజ్మయ మెల్ల బరిశోధించుశ్ర మను బోనిచ్చి యద్దమునందువ లె దాని 
నగవజుచుచుం ద ద్భాహాస్వయాపమును చేట కెల్లను గావించుటయె 
వ్యాకరణపరమ ప్ర, వ, రరూజనమగుట ను_త్తరో_త్తర వమాంధ్రమున, గల్తిన 
వ్యాకృతులు త _త్రీత్పూర్వ కాలిక గాంధి కాం ధ్ర స్వరూపమును వేల్ల. 

డించునవగుటయు వానినక క్ర మపరిశోథసమున చ్రాంధిక భు భాపాసరిణావు 

క్రమము సుబోధముగుటయ స్పష్ట్రమె, 

ఇట్టిస్థీతిలో గ, ౨థ కాల క్రమము ననుసరింపక మూలగ గ్రుంథవివ 

యములనెల్లి ముద్దగాం జేసి భోమాసక క మవరిణామం వేని భోధపడని 

గతిని నా గరకపండితుండగు చిన్న యసౌకియు వ్యాకరణముల పరమ 

వ్ర యోజనమును గు _ర్హింపక విషయనిరూసణ మొనర్చుట చింత్యమని 

వోయక పోదు. 

కాలక్కమను ననుసరించి యుర్చ డెడు గ్రాంధిక భామూవరిణతిని: 

సకృమముగ. డెల్పుచు భాహాస కృమపరిణామము నెటింగించుట సోదరి. 

భాషల ననుసరించి సవిమర్శక జన్యజన కాదుల విచారించుచు 'వ్యుత్ప్తి. 

ప్రదర్శనముఖమునం బ్రకృతివృత్యయాదివరిణామమును సుబోధము. 

సేయుట భాపాసంబం థాదిపర్యా లో చన మొనర్చక యిచ్చవచ్చినగతిని 
బ్రకృతివృత్యయాదివిభాగము చూపుచు వేదమువలె సాధుత్వముసు 
శానించుట యను వ్యాకరణరచనామాక్షములగు మూంటిలో బాల 

వ్యాకరణము మూండవ త్రొవనే గతానుగతికముగ ననుసరించె ననుట 



స్పష్ట్ర మె ఇట్ల సిద్ధాంత వద్ధ తియె సంస్కృతే వ్యాక రణకర్త రలనుండి యుజ్ణమై 

యుప్పుట చేతను ద దాాసనాబలమున నాంధ్రమున వ్యాశ్చతు లను 

వ్యాసీనవారెల్లరును నట్టిమార్లమునే వట్టియన్న వా రగుట చేతను 
సద్ధాంతవద్ధతికం కె భిన్న ములగు రెండుమార్తములు బహుులానుమూన 

సంక లితములగుట సిర్ధాంతవద్ధతిని సంగ్కహాసూ త్ర రూవమున విషయ 

మును విశడీకరించునలవాటునకు లోనై నవండితుల కుపకరింవక రుచిం 

వనివగుట చేతను నాటినుండి నే: టివటకు. బండితులు వ్రానీన వ్యాకృతులు 

సామాన్యముగ సిద్ధాంతపద్ధతిని యా శోయించి యున్నననియు 
నాంధ్రవండితుండగు సూరియు నట్టిపద్దతినే బాలవ్యాకృళని రచించె 
ననియు డెల్లంబ. సి నాంతేపద్లతిదప్పం దక్కిన రెండును నాంగ్రమున. 

బరి శ్రమ చేసన వారికే వేద్యములనియు నాంగ్గమునందే యారెంటికి 
మార్హదర్శకములగు గ్రంథములు గలవుగాన నాంగ్గ మెటుంగని 

వండితు లమాగ్తములగ డెలిసికొని వ్యా కృతుల రచించుట దుస్పాధ 

మనియు ననవచ్చు. గతానుగతికముగ నేర్చ్పడిన త్రో త్ర వంబట్టి య క్రొమ 
ముగ నేవనినేని గికష్టహాందుటయె ప్రై పావీనపండితల. 'కణమైయుండోటం 

గ త్రగం గ్భషి సే నును యట్టి వానిని వ్రాయుట కష్టపడందు రా! అట్టు వరి 

ర మించి పనియొొనర్చుట కదియేమి యాముప్పి కమా ! నిరోహాత ' నాత్మ 
శ కిని మజుచి గోలోయిన వారి కట్టిపని 'సుసాధమని "తోంచునా ? 

అయినను నొంతవజణ శేని గ్రాంథిక భాషావరిణామ క్రమము గోచరించి 

యుపకృతి భాహాపరిణామ కృమత త్వజిజ్ఞాసువ్రల “ఫసనేమో యను 
నూహంబేనీ మూలము నాయాసూ త్ర ముల టీకలకడ వ్రాసి చరాపుచు 

మూలవమతముతోం బాటుగ వివరణముల మతములంగాూడ సంగ్రహ 

ముగ గ ంథవి స్తరభీతిని సూచించుచు చ్యాఖ్య వా వాన్ తెను౮సతల్లి 

యడల, నుడుతబ త్తి నగపణిచికోన్న వాడను, ఇంక మిగిలిన భాషా 

సోదరీత్వపరీ మాదిక 'మాంగ్లాం దోభయభామాత ర్త ఏజ్ఞాలకు6 'వెందిన చే 

యగుట బరిత్యజించితిని. కాని ప్రత్య యాదిస్యరూూక యులను వివరించు 

పట్టులందుం గాంతవణుకు సాహనించి నాయూహలను దెల్పుకొొన్న వా 

డను. అవ్విషయములు భా ఘాత క్త విమర్శక సద్దాం ంతేసరణి కొక వళ 

విరుద్ధము గాం దోంచినను సహృదయులు యూవసారస్యము మునేని గమ 

నించి నను మన్ని ౦ప వుడుకొనువాండను. 

B 

CC 
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త్త క్లేది యెట్లున్నను నింతటి కొస్త్రవద్ధతివటుత్వ "మెసంగ బాలు 

రకు థారణ యో గషంబగుగ తిని వ్యాకృతినీ రచించినవా6 డగుటనే 

బాలవ్యాకర్త యానాం డట్టి గొప్పదనము నందుటయు, నెంటికిని 
దద్యా ఫ్టికరణాదర్శ ప్ర వ తిబించితయళః కాయుండై థాళ్యతుండై నిల్చి 

శ్రాఘ్యుండగుటయును సంభ విం చెనన సందియము లేదు. 

ఈటీకను వ్రాయుటలో నాకు మదాంధ్ర గురువర్యుల యధర్వణ 

కారిశా బాలసర సతయ వీఠికలును చింతామణోవిషయపరిశో ధనమును, 
గుప్వార్థ ప కాశికయు నింక ననేకుల సారస్వత వ్యాసములును బ్రహ శీ, 

క్రోరాబ్ల రామకృష్ణయ్య, 1. &, గారి భాహాతత్వవిమర్శన గ్రంథ రాజ 

ములును దోడ్చడినవి గాన న్నాగృంథక_ర్తల కెల్ల వందనముల నర్చించు 

పాడను, 

బ్రహ శ్రి వావిళ్ల రామస్యామిళొ స్త స్తులుఅండ్ సన్స్ వారి చే 

బ్రేరితుండనై సానేర్చినరీతి నీచాలవ్యాకృతిన్ వి వివరించుట జరిగెంగగాన 

సోంభ్ర పండితమండలియం దత్యం తాఖమాను లై వారలకు వన్నె 

వాసులం గవార్చుచు నాంథ భఖభాహాభివగ్షనబద్గకంకణు వై మించు నవ్వా 

రికి సర్వేళుం డవారీగ నాయు రారో గ్యభా గ్యాదియుతీ త్తరో త్త రాభి 

వృద్ధిని బ్ర బ,సాదించుగాతవమునియు నాంధ పండిత విమర్శక మండలి సహృద 

యులై సుందలి గుణ లేశములనే గ్రుపాంచి నను బోత్సహింతురు 

గాత 1 మనియు స ని (6 బర మేనుని. శ్రూంజలీనై ప్రార్థించు వాండను. 

ఇట్లు విన్న వించుకొను నుజనవండిళవి భేయుండు, 

విజయనగరము, విదా(కా దూనీ రామమూ రిశాసి, 
| — yy 

15-6-36 శీ విజయనగర మహారాజసంస్కృృతకళ " శాలాం, ఫ్రా వన్యాసకుండు, 



శే] 

తత్సమపరిచ్చేదము 

ఆచ్చికపరిచ్చేదము 

కారకవరి చ్చేదము 
శ 

సమాసవరి చ్చేదము 

తద్ధితపరి చ్చేదము 
థి 

శ్రీయావరిచ్చేదము 

కృదంతపరి చ్చేదము 

వీర్ల కవరి శ్చేదనము 

సూ తాను కృమణిక 



నీ రను. 
క ము! 

లబ్యాకరణ ము 

చాలవ్యాకరణసారన్యసర్వస్వ చేటికాటీకాయుతము, 

లో we తనన 

సంజ్ఞాపరి చెద ము, 
దు క్ 

ర్త ౦క కుశు6 బావని, భావించి భజించి గురుల వావిళ్ల కుల నీ "వ 
ల | 

లీ, వేంక కేళ్వరుని సం, భావన నివరింతు సూరిపద్దతి నెలమిన్. 

ఒండొరు లభిప్తాయములం చెలుపుకొన సాధనములైై జనులవే భాషితములగు 

ధ్వనులనమూహము భాష. పరో శవర్తుల కాశయముం చెలువ నేర్పడిన ధ్యనిసంశేత 

ములు లిపులు. లిపి యన వర్ణము. వర్ద ములు "లేఖనార్హ్హములు. లేఖన మన న్రా౭తే, 

అరవము, కన్నడము, తెలుంగు మొదలగుఫెషలు చా గ్యూపములును లిఖతరయావములును 

నగు. కేవల వ్నాగ్ఫూపముల నాగరిశభాషలును మన దేశమున గొన్ని గలవు. 

ఆంధ్ర, చేశమందలివారు లేక యాంధధ్రులను తెగ వారు వ్యవవారించుభాష యాం 

ధ్రముః ప్రాచీనులు వికృతి యని9, తెలుంగు తెనుంగులు నామాంతరములు. 

గ గుహా ధారణవటువు బాలుండని పండిత వ్ర వాదము. బాలశబ్దము జ్ఞానశరాన్యు 

నందును "సకునా అేండ్దవయను 'దొాంటని 7 వానియందు వర్హించునని నిఖుంటువు లసెడి. 

వ్రకృతివ్ర తృ్యయాదులయు నాగమా చేశాదులయు విభాగమును (బి, కాళనము సేయుచు 

చిట్ ల్యే శ్రద్ద శాంకములయు సమాసములయు సౌధుత్వమును సంపాదించునది వ్యాక 

రణము. '“అనుశాననము, లకీ ణము, శబ్దశాస్త్రము, శభానుశాసనము” అనునవి నామాంతేర 

ములు. ఆంధ్ర లత ణముల నభ్యసింవం నోరువారి వధ మోప దెశముకొ అకు గ్రాంథి కాంధ్ధ, 

సరూప మెజుంగని వారి, వృథ మోవ దేశ ముకొ అకు విరచితమయెన వ్యాకరణమగుట సూరి 

దీని బాలవ్యాకరణ మనియె. వ్యాకరణము శా స్త్రసంతతిలోం జేరునది. శాస్త్రము లాలు, 

'కర్క_ము, వ్యాకరణము, ధర్మ శస ప్రమా మోమాంసన్మ వైద్యము, జ్యోతినము, 



2 బాలవ్యాకరణము 

ఈబాల వ్యాకరణము నన్నయచింతామణికి వివరణము, కాన దానిని దదా 

భారము లగువివరణములను ననుసరించి భాషను శాసింభెడి, 

బాలవ్యాకరణ సారస్యసర్వస్వ పేటిక. 

సంజ్ఞ యనం చేరు; నంగృవో కి; గుయితు, పరి చ్చేదమన గృంభథవిభాగము, 

"పేదలకు సంబంధించిన ,",0భభాగముగాన సూరి దీని సంజ్ఞాప౦ చ్చే దమ"నెను, 

సంస్కృతమునకు వర్షము లేంది. ౧. 

అఆం్రఈఉడఊబుబూగుాభావవఐిపీ బె అం అః. 

కఖగఘజచభఛజరుఖటళడఢణతథదధనవస జబ 

భమయరలవళ పషసహ ళ. ఇం దకారాదు లచ్చులు- క'కొరా 

దులు హల్లులు. అజ్బ్బల్విభాగ మోాలాగుననే మోద నెటుంగునది. 

థ్ ఒరి థి అధీ ఆగ్ టీ. ఆద్యాయాః వంచాశద్వర్థాః అనునది మూలము. సంస్కృతీ భాహోళబ్బ సిద్ధి 

యేంబదివర్థ ముల చే నగు, ఈయేంబది దవ్చ నితరములందుం గలుగవు, ఇవి సంస్కృత 

శబ్దములని గుర్టించుటకును, వ్యవహారపశమున సంస్కృతవదములం బడిన యాంధ్ర, 

వర్ణముల గుర్దించి దిద్దికొనుటకును నిది యొకమార్హ ము, వ్య్యాకరణళిక్నీ తేమై చక్కంగా 

నైన దగుట సంస్క్భతేనామ మాభఫెవకుం గ వ్రనండ్రు. సంస్క త వదములకు సామాన్య 

ముగం చెలుంగునం (బ్ర వేశము కలిమింజేసీయు, విశేషించి సంస్కృతము 'తెలుంగునక్రుం 

బోషకమగుటంజేసీయు, సూరి మొట్టమొదట సంస్కృృతవర్ణసమామ్నూాయము నె నిరూ 
ద్ర 

వీంచెను, 

ఇంద కారాదు లచ్చులు వదునాటు. కాదులు హల్టులు ముప్పదినాలుగు, “అచ్చు, 

అర్య క్ అ న v౧ 5 జ జ అ పం జ హల్లు అనుసంజ్ఞలు పాణినివా న్రకరణా దినున్న సంస్కృ త వర్ణ సమామా్మ్న యని రూ వక ము 

ణ్ అధ a రగ ఆడ న అలీ ణా లైన మా బాశ్వరసూ త్రములవ్ర,ల స్రహారనియమముల ననుసరించి యైనవిగాని యిందలి 

వర్ణసమామ్నాయమునుబట్టి కలిగినవి కావు. కావుననే సూరి యచ్చులను హాల్టులను 

'వేబుపజుచి చూపుచు నచ్చులయు హాల్దులయం విభొగ మిలాగుననే మోంద నెజుంగున 

దని వివరణము వ్రాసీకొ నె. వలసీనపుడెల్ల వానిం బేర్కానుట గ్రంథవిస్తృతికిని జీకా 

కునకును, గారణమగుంగాను నొక్కొక్కానమూహముం చెలువ నొక్కొకనంజను కాన 
ఇ హి 

కర్తలు చసికొందురు. ఒక్క-నున్న కనుస్వారమనియు, ఇండునున్న లకు వినర్హ మనియు 

బేర్దు, ఇవి మాహాశ్వగసూ త్రస్థములం గావు. వీనిన యోగవాహములని తరువాతిచా 

రంగికరించిరి, అకారమాదిగా వినర్లాంత ము గలవర్థ్యము లచ్చులు. కకారమాదిగా శా 



సంజ్ఞావరి చేద ము. తి 
ఆ 

రాంతము గలపర్గ ములు వాల్లులు, అనుస్వారవిసర్ల ము లచ్చువేర్చునంగాని యు'చ్చార 
వ) య ౧ 

ణము నందనివగుటచే “అం, అః” అని నిశ్టేశించె.కకారాదులం దకారములు సుఖోణ్చా 

రణమున కైనవిగాన వానికి వాల్ సంజ్ఞ కలుగదు. అచ్చుకూారి నిగాని హాల్గునకు స్పష్టో 
యా ల్లా ర్త 02 వ్ 

వ్నారణము లేమి స్పష్టమయ్యొ, దీన నచ్చునకగు ప్రాణాసంజ్ఞ యు, వాల్లునకగు ప్రాణి 

సంజ్ఞ యు సార్థక ములు. "కాన హాల్ సంజ్ఞ “కా నొ, వో అను మున్నగు వ్యంజనములశే 

యగు, పొల్జుల వ్యంజనము లండ్రు. సంస్కృత వాన్టీక రలు దపడ్కియాటృ క యోజనము 

పేక్షీంచి యనుస్వారవిసర్షముల నచ్చులందును హల్దులందును చేరిరి. ఇందట్టి ప్రయో 

జనము లేమిని, సహబోచ్చారణము ననుసరించి వాని నచ్చులలోనె చేశ్చిను. కకార 

మునకుథ బూర్వమున నున్న విసర్ల మును జిహ్వామూలీయ మనియు, వకారమునక్రుం బూర 

ముననున్న విసర్ల మును నుపథానీయ మనియు నండు. ఉచ్చారణము నూంతగంగొని యైన 
౧ రే శా. యల 

యాసంజ్ఞ లును, నవ్వని కట్టి యుచ్చారణము చేడు తొలంగుటంశేసీ త దృేదమును 

బరిళ్యక్తములు. ఇళ్లు “ఇక్ యణ అనుమున్నగు పాణినీయ ప్రసిద్ధము లనా 

దనతములు. కారము సంస)... ఇత చాగకరణజు లచే బువర దీర ముజేసీ సాధితమును ల yo స స్కూ స స్థల ఘు | థి థి 

శారా జ ఏ న్్ ఓ 5 మం త్ శా త్త సిద్ధమునునగుట నాద్భృతము. అది కంతాస్య ృ్యతా వరా అను నబి 

యుకో క క్ ప ప్రసిద్ధము. కాని సంస్కృత వ్యాక_ర్పలు షపాంతవదమధ్యమున త కారాంతముల. 

బఠించిరి. "సేఘుంటుక ర్త రలును నా శ్రొవనె యనుసరించిరి. కాన నది కషవర్ధ్యముల కల 

యికచ చైనదని తెలినెను. దాన న వర్ణాంతరము గ:దయ్యె. దానిని స్వతం, త్రవర్హ్య మన్న 

క్ష, స్త మున్నగు సంయుక్షములం గూడ స్వతంత్రవర్థ ము లనవలసి వచ్చునుగ దా 

యని వ్యాకర్తల యాశయము, ₹కారము మా హెశ్వరసూ త్ర సిద్ధము గాకున్నను ననా 

దిగ దీనియుచ్చారణము జేవభాషం దోంచుచుండుటంచేసి వర్షాంతరముగ నాదృత 
న - ళో a] i = టాల్ మయ్యె. “అణా అధువ్త్ అను మున్నగు వానిసిద్ధిక అరకు మా బాశ్వరసూ త్రము 

బసకృము గామి నట్లు గాదయ్యు, 

సాధారణముగ నిందలిసంజ్ఞ లు పొణినీయస్థము లె. వరుషము సరళముమొదలగు 

పాణినీయస్థ ములు గానివి లేకపోలేదు. ““వండితనం వ్ర దాయ, ప్ప సీద్ధములును ననాదులును 

నగుసంజ్ఞ లవగి త్యాజ్యములు. ఆంధ్ర భాహిజ్ఞున మార్టింపంగోరు వారు సంస్కృత భాషా 

జానమును బడసీన వారి యుండవశకెనుగాన నటివారి కాపాచీననంజ లే నుబోధములగు, 
షా ఇ టు uy షా 

లందు హ కారము ద్విరాన్ఫ త్తమయ్యుం “గాని యిందు. 

కృతకములు పాఠకశ్చేశ దాయకములం” అను మున్నగునాశయములతో సూరి విరివిగ, 
సంస్కృత వ్యాక రృృసమృతములగు సంజ్ఞల నే యిం దువయోగించెను, సంన్క్య్భృత వర్ణ 

సమామ్నాయము (సృనీద్ధమగుట మూల మతరసంఖ్య నే తెలిపెను. అయినను నీది వివరణ 

మగుట సుబోధనమున శై వర్ణ ముల నెల్ల నిరూపింబెను, 



4 బాలవ్యాకరణము 

ప్రాకృతమునకు వర్ణ ములు నలువది ౨. 
అఆవ్తఈఉఊజఊవబపటబఅంఅ. కఖగసఘుచభఛభజయు 

టఠళడఢథఢణతథదధనవఫబభవమయరలవసహా ళ. 

కొందణమతంబున హ్రానస్వవక్ర, క ,0బులును 'బ్రాకృతంబునందు గలవు. 

కొొందణివుతంబున వకృతమంబులుం గలవు. ఎవజటలు వృక్కము 

లని వి జె లు వ్యృక్కతమములని ప్రాచీనులు వ్యవహరింతురు. 

టీ, 'పృక్ళ లేస్తు "తే దళో చాస్వుః అనునది మూలము, ప్రాకృత భామా ళబ్ద సిద్ధి 

నలువదిపర్ణ ముల చే నగు, ఇవి దవ్ప నికరము లం దగవడవు. ప్రాకృతళబ్దము లివియని 

గు_ర్దింవ నిదియొకమార్హ ము. (సృక్ళుతియన సంస్కృతమనియు, దానినుండి క లిగినదగుటం 

బ్రాకృతసంజ్ఞ దీనికి సిద్ధించెననియు నండ్రు. ప్రాకృత మే ప్రాబీనమనియు, దానిని సంస్క 

రించుటచే సంస్కృతము సీద్ధించెననియు, దాన సంస్కృత ప్రాక్ళ తే సంజ్ఞలు సార్థకము 

అగుననియు. గందఅండ్రు. సంస్కృత నాటకములందు స్ర్ర్లయు సచ పాత్తలయు వ్య 

హారమునం బ్రాకృతము చూపట్టును, “ప్రాకృళము, శారసేని మాగధి, సైశాచి, చాళి 

కాపైశాచ్చి అవభ్ర, ంశేము” అని ప్రాకృతము షడ్విధమగు. ఇందుం గొన్ని దేశ భేద 

మువే న్రైనవియుం గొన్ని నంస్కృతభొపిదృ్భష్టిని పోంవెడు వికృతి తారతమ్యము 

సిద్ధిం చినవియు నని తోంచెడి, సంస్కృత వర్ణ సమామ; యగతములలో “బు, బూ గ, 

బా వు బె, జామా శ, వ్కిఅను వది వర్ణము నిందు లేవు. ప్రాకృత వ్యాక ర్త రలకొందజు 

మఠతమునో వ్రాన్వవకృ, కములును (ఎ, ఒ) నలవు, ఈమత నున నిందు నలువది శెండువర్డ్య ము 

లగును, కొందజమతమున వ (క్రతమములును (ఐ జె జ గలవు. ఈమతమున నిందు నలువది 

నాలుగుకలుగును._ “నీజనో స్ట శ్ 3 వ వృక్క తమ ఏఐచ్* అని చింతామణికఃర యనుటవే 

మూలస్థ ప్రా చీనళబ్ద వాచ్యుం డఠ౭జీ యగన బహాుతర్టము ఫూజ్యళాద్యోకళము. గ్రా వా౭తలో 
ఎహీలం వ కోతను వఐచెలు మిక్కిలి వ కళను గలిగియుండుటంబట్టి వక క్రచశ్రుతమ 

సంజ్ఞలు సొర్థకమలు “ఏఓ” అను దీర వ్ క్రనుల హ్రస్వరూ వము అగుట. “ఎజి అను 

వానిని వ్రాన్వవ్యక, కను లనుటయు నన్వర్థ మె. ప్రాకృత ము సంస్కృ తమునుండి కలిగిన 

దనుతలంప్రతోడరు, సంస్క తమునకు; 'సరువాణ "జెలుంగును బోషించునది ప్రాకృత 

మనునూవాతోడను బ్రాకృత వర్ణ సమామ్నాయమును సంస్క్భృతవర్ష సమామ్నా యమునకు 
బిదపం బేర్కానెను వ్రసీద్ధమగుట మూలము వర్ణ సంఖ్య నే తెలిపెను, వివరణమగుట 
నుబోధమున వర్ణ ముల శెల్ల నిరూపించెను. ఇందు గొందజ యనుటంచేనీ కొందలకీ 

యనుట యసాధువని ్రుమింవనగు, కొందలి కూడయ బ్రాచీన, ప్ర యోగదృష్టమగుట నుభ్ధ 

యమును గ్రావ్యాములె యగు, (చూ, బా, క ళ 128) 
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తెనుళాగసనకు వర్ణ ములు ముప్పధియాటణు. ౩. 

అఆ ఈఉఊఎవవఐఒటబౌఅంఅం. కగచచ 

జజటడణతదనవబవమయనరలవనహా ళ్, 

టీ. “షట్రింళద్మత శే. ద్వివిధాదిదుజేదోతోఒచో వ క్రతమావనుస్వారౌ కగ' 
చజయు గటడక కదన పస ముయరల వసహాళంతు హల్వర్హ 8” అనునవి మూలములు. 

మూడు గ వదిజ ముప్పది. తెనుంగుళబ్దముల సిద్ధి మువ్చదియాయివర్ణ ముల చే నగు, ఇవి 

తవ్చ నితరములు లేలుంగుశబ్దములందుం పోంచవు, ఇవి తెలుంగువదములని గు ర్రింవ 

నిదియొక మార్తము. 

ప్రాకృత మున వర్ల ద్వి తీయ చతుర్భ ము లున్నను చెనుంసనం గల్టిన ప్రాక అశేనమ మభప 

ముల నవి చూవట్టవు, నంస్క్భాతభ వములందును గన్సట్టవు, కాన సంన్థ్టరనమే కరం 

బైన యీిభౌష యచ్చ యనియుం, బ్రౌకృళసమభవ సంస్క్ఫూత భవ దేళ్ళ్యయావమగు 

తెలుగున కిది పర్ట్ సృ నమామ్నాయమనియుం సూరిమూలము నాశయ మెనట్టూ హీించుట య 

స్వరసము గాదు, ఆచ్చ 'తెలుంగుకబ్బములకర్డ రలును బె బె నాల్లింటి చె యచ్చగా నాదరించిరి. 

కాన నూ తృమునందలి తెలుంగున కను దొనికి( బ్రాకృతనమ_స్రాకృతభవ-సంస్క్యృృతభవ_ 

చేశ్యయావమగు తెనులే యర్థమని ) యెన్నవ లెను. 

నింబవెనంస్క్భృతేవర్ణ ములలో బు బూల్బుల్లా ౩ ఖచఛఠథఫఘర్ముఢ 
ధ ఛభజలపాశషలను వం సామ వర్ణ ము రీందు లెవు: సంస్కృత వర్జ్య ముల సిద్ధింపని 

యర్థానుస్వారము (6) దంత్యచజలం (చె జ్ర వ్రాస్వవ కములు (అజ అను చేను 

వర్ధము లిందు6 లత్తగం పోంచెడిం నలువది ప్రాక్ఫతవర్ణ ములలో విసర్హ ము (8) వర్ల 

దిప్టతీయచతుర్గ ము రిందుం గన్పట్టవు. ప్రాక్ళృళవర్శములం గలుగని వ్రాస్వవ్య కనులు 

(ఎ జ) వృకృతమములు (ఏ క అర్థానుస్వారము (6) దంక్యచజిలు (చే జే ననునేడు 
వర్ణము లిందు6 జూపట్టును. 

భిన్న ధ్వనులకు నంశేతము లగుటంటబెసి వర్దాంతరములును నాయాయచ్చుల 
సంబంధము చేత న యాశంటి కట్టి శెన్నధ్వని కలుగుటను మూలవర్ణ ములు శండే యని 

సంభావింపందగుటంబేని సదృశలేఖనము గలవియు, చజలయ్యెనని  చజయుగమును 

ని న్లైళించుమూలము నభిప్రాయమైెనట్లు సూరి గ్రహించి చజయుగము నిందును నాదరిం 
చెళు. “దంత్యచజా గురు రలౌ చ బిందుయుతే అని మూల మాద్య ప్రకృతి పృకృతుల 

దృష్టిని నూత్న ముగ నైన దంత్యచజలకుం దనకాలమునః బండకసం ప్ర దాయ నీద్ధమైన 

నిందు లేఖనమును గురుగాం జూపుట యివి దంఠత్యచజలని గుర్దింవ చేదే నొకగుర్తును 

వానిపై సిడవలె ననునంళమును నూచించునది గా నన్ని నూరి తనకాలమున చానీకి 



గ్ర బాలవ్యాకరణ ము 

గుర్తుగా 6 బ్రగిద్ధమైన తెలుంగు 'ఆండంశెను ౨ దా గుర్తుగా చేసెనని యెన్న వ లెను, 

దంత్యచజలవె సూరి యిడిన ౨” అనుగుర్తు తొల్లి వానివతై గుర్తుగా నుండిన బిందువు 

తాళవత, లేఖనమున వైన గంటపుదూంకువే నిట్లు మాజెనో లేక చజయుగమున దంఠత్య 

ములు శండవవర్ణ్యము లగుటం చెనుంగుశండంశె చే ౨ వానిని బెలుంగునారు గుర్దిం 

చుటచే శీర్చజెనో త కారము దంత్యమగుట నిది దంత్యమనుటకు ౨ తాముడి నిడగనా 

తాలవ్యమునకు గుర్తుగా నిడిన తొముడి కృనుముగ దంత్య చివ్నా మయ్యెనో తెలియ 
Se అ త లా! 33 కున్నది. 'రస్త్వత్ర, గృవ్యాతే ద్వివిధ, గురు రలౌ చ బిందుయుతే” అనిమాలము. 

శేఫకు దై ప్రవిధ్యము నంగీకరించి యందు గురు శేఫమును బిందువుచే గు _ర్టించియు, వర్ణ 

సమామ్మాయమున యరలవసహాళమ్తని దానిని స్వతంత్ర వర్భముగ చేరానకండుటం 

బట్టి భిన్న స్థాన్మప్ప ప యత్న ములు గలవాని కేశాని సద్భశస్థాన ప్ర వ యత్న ములు గలవాని 

కాప్రయత్నమం'పే మృదుకఠినత్వములు గనిగనంకమూ శ్ర మున్ నర్షంతరత్వము నంభ 

వింపం దనుతలంపుననో, వ, ల్యేక లేఖనములేమినొ యున్నను నది పండితసం వ, దాయ 

మున బిందు చిహ్నిశమును లేఖకసం ప దాయమున వేటోకరూవముగను నుండి సర్వ 

సా ధారణమగు వ్యవస్థ దాని కగవడమినో గురు చేఫమునకు వర్షాంతరత్వ మంగీకరింవ 

నట్టు సంభోవించి సూరియు దానిని స్వతంత్ర వర్ణ ముగ గణింవండయ్యెను, 

“లఫఘువో౭2_లఘవ జ్చేతి ద్వెఛాంళస్థాన్ వదంతి శాస్తార$ి ఆని మూలము 

లకారమునకు లభ్షులఘుభేవము నంగీకరించియు, గురురేఫమువ లె విడువక “యరలవన 

హాళ'మని ₹ కారమును స్వతం త్ర వర్ణ ముగ చేరొనుటంబట్టి, లసుషలఘుత్వ ములు 

లేనికాదులవంటి స్వకంత వర్షము ళ కారమొకటి గలదనునాశయము గలిగియున్న ట్లను 
(WV 99 యం 

మానించి సూరి ళకారమును వర్తాంతరముగ నెంచి తళుకు, బెళువ, తెళు, తళతళ, 
మ్ లీ క్తి WEY 

మున్నగు లకారోచ్చారణమును జేయందగని తేనుగువదములందలి శే కారమును 

స్వతంత్ర మనిపించి చింతామణి నన్నయ పృణిత మనుతలంపు గలిగి ప్రాచీనాం ధ్రభొషా 

దృష్టిని వివరణము వ్రాయు బాలసరస్వ త్యాదుల ననుసరించె. 

ఆవ్బ్పకవీయచింతామణి యట్టుగాక తనకాలమునకుం బ్ర, ల్యేకలేఖనమును 
యు ఇవ్ ళా గా న స్వతంత్ర వర్ణ తను గలిగియున్న గురురెఫమును నన్నయ చింతామణి స్యూత్తములకు ముడి 

వెట్టునదైై "స్తత్కింశదిహా న్యే రయుగలయుగపసహాశ్చపహలక అని మాతీ ళ కార 

ముతోంబాటుగ గురులేఫమును వర్హాంతరముగ _ వర్ణించునదయ్యెను. అప్పకపవీయబాల 

సరస్వతీయ చింతామణులలో బాలసరన్వతీయచిం తామణి నె తజచుగం (బృమాణీకరించు 

నహోబలపండితీయమును జింతామణి నన్నయాప్రణీతమని తానన్నమాట మజచియొ 

"శి జో మో అద యాసందర్భ్శ మంతగ సయు_క్రికముగం దోంవమినొ తాత్కాలిక ప్ప వృద్ధ గురురేఫ 
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(భ్రమకు లోనయియొ యవ్పకవీయచింతామణి సీనందర్భ మున. గాదనలేక తాను దం 

చున బ్రమాణీకరించు బాలనర స్వతీయచింతామణిని గాదని విడువలేక “గురు శేఫస్య 

వర్ణమ ధ్యే  పరిగణనదశాయాం “సప్త తింశదిహో హాస్యే” '“ఇత్యవ్పకవిపుస్తక పాఠోషవి 

సాధురేవి అని శందుచిం కౌముణులకు 'సాయంజస్యమును గల్చించి కృ తార్గ మయ్యొ. 

బాల వ్యాకరణమునకు శేష గృంథ మనందగు త్రీలింగలతణశే శషమను పౌథవ్యాకరణ 

మును “యవలలవ లె శేఫంబును బృయక్న భేదము ద్వివిధముగాన శబ్బశాన నాదుల చేత 

నలఘురేఫము వర్ణాంతరముగ గ్రృహింపంబడదయ్యె అని గురుశేఫముళు లభఘుచేఫశేవముగ 

చెన్ను టయు స్వతంత్ర వర్జ్య ము గాదనుటయం  శబ్ద్బ్దకాసనాశయనులుగా నషివర్గించి 

యావిషయమునం చ్రాబీనమార్లానుసారు లగు నూరి మొదలగు వారి శే యనునరించెను. 

ఇట్టిన్ని వివరణము లిన్నిరీతుల కోధించి శోధించి నన్నయ ప్రాచీనచిం తామణికి 

గురురేఫమును వర్ణాంతరముగ నెన్నుట యిష్టము గాదని ఘోషించుచున్నను బాల 

వ్యాకరణగు పార్థ ప్ర కాళిక మాత్ర మిష్పట్టున వారి కారికల మాని “రస త, గృవ్యా తే 

ద్వివిధ8ి అను నన్నయచింతొమణి సూతృమునె (వమాణీకరిం చియు, నవ్వ్పకవీయ 

చింతొామణివలె గురుశేఫమును వర్షాంతరముగం జేసీ యయు_క్టికముగ నన్నయ చింతా 

మణి కర్గాని ముడివెట్టం బాటువడుచున్న ది. భామహోంతరీకరణములగు జీవద్భాషహాలక్షణ 

ములు వివరణములును చాము మూలముగా గొన్న వానికాలమును దాతా.లిక భాసా 

స్థ తిని గమనింవక నాటినుండి తమ కాలమువ జుకుం గలభావ, నెల్లను సంస్కృత వ్యాకరణ 

వ్యాఖ్యానం ప్ర వ దాయ వాసనావాసీకములై వానికి లత్యుముగాం బేయందలంచి వ రిం 

చినవగుటం దత్త త్కాలికభాషాస్వరూవము తేటనణువకుండుటేగాక  తామును మూల 
ములును బూ ర్వ్వావరసందర్భ విరుద్ధ ము లగు సమన్వయము లకు. బాలై వాదోవవాదము 

లను బెంచునవై తుద కుట్దేళశళూన్యములును నగుచున్నవి. వైని బ్రానీన చర్చలెల్ల చే 

తన్వులకము లే యనుట పాఠకలోకమునకుం చెల్ల మె. 

బిందువున కచ్చుచేర్చునంగాని యుచ్చారణములేమి నహజము, తెనుంగున 

విందువను నాసీకవర్ణ జాత మైనను నది మజల చెపుడును ననునాసీక్ష మగుట గన్నట్టదు. 

వ్యాకరణ వ్యకి, యలో దీనిని వాల్లుగా చెన్న వలసీనవృన_క్టి యగవడదు. కాన నిది 

యచ్చులలన చేర్పంబడి యొ, ఛందకక ర రలు మాత్రము దీనిం దజచుగ హల్టుగచే 

మెంచిరి. బిందుమాత్ర, మచ్చే యగునపుడు రాముడు రాముండను మున్న గుచోటుల 

కుతష్గసంధి రాదాయని శంకింవం జనదు. 

అర్థానుస్వార మను నాసీకోచ్చారణమునకు గుబుతు, దానియంచ్చారణము చేడు 

గొలంగినది, నిండునున్న యనునాసికోబచ్బారణముగలదిగాన నది హల్తుల్య'మె. సామ్లూ 
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న్నముగ నచ్ నంధి ఫిన్న పదముల యం త్యొద్యచ్చులకు నంభనించెడింగాని యఖిర్నవద 

ములకు '(నకవదమధ్యమువు గలుగునది కాదు. కొనం బ్రైస్థలములం దచ్ సంధికిం 

స క్షియే లేదు. భాపాచరి తృదృష్టిని బరిశీలించునపుడు తొల్లి యర్థానుస్వారము 

లేనే "లేదనియు, నెల్లచోటుల నిండుసున్నయే యొ ప్సెడిదనియుం గాల్మకృమమున నైన 

'కేల్చిపలుకుంబడిభోనాయాచోటులందలి యనుశాసీకో్చ్చారణము లుషమయ్యుననియుం, 

బిదవ నను నాసీకోచ్చారణ మట్రెచోటుల నుందెడిదనుటకు గుర్తుగా నర్గబిందువెర్ప డె 

ననియు జెప్పక తప్పదు. శాసనములందును దాళషతృమాళ్ళకలందును నర్భ బిందు వుండం 

దగినచోటులందు నిండునున్న నుంచుటయుం బూర్జ బిందు వుండ౭ దగిన తావులం బూర్జ ము 

చేని యనునాసికము నేని నిల్చి వరహాల్లునకు ద్విత్వముం గూర్చుటయు. జూవశ్తౌడి. ఇట్టి 

'వొంతలను, నబిందుకములతోడి పౌ సొదిసంబంధమును, బరీక్నీంచి పూర్షూర్థబిందుసద 

నిర్భయమును బండెిత ప కాండు లొనర్సిరన నొ ప్పెడి. 

ఆంధ్రము, వికృతి యనునవి యాభాషకు సంస్కృృతనానుములు. అంధకార 

బంభురమగు వ్రృదేశమునందలివారి భాష యగుట దీని కీజ్చీ రు కలిెగెనం డ్రు. వర్షలోవ 

వర్థాగమవర్శ వ్యత్యయాది పరిణామములనంది, సంస్క్య్భృాత్మప్రాక్ళళములనుండి చేరిన వద 

జాల మిందు విరివిగం గన్పట్టుటంచేసీయో, సంస్కృతసం గృవో క్షి యని తలంచియో, 

చింతామణి వికృతివదము నే యాదరించె. ఆధర్వణ మాంధృమనిగూదవాడెను. డేకీయము 

లగు తెలుంగు తెనుంగునుడులను సంస్కృత కారికలందు వాడుటకంటె విక్భత్యాం ధృ 

వ్యవహారమే సరసమని చింతామణ్యాధర్వణములు తలంచి యుండనోపు, లేకున్న 

నన్నయ భౌెరతమున నగవడు తెలుంగు తెనుంగువదముల కందు బ్ర, వేశను లేమికిం గత 

మేమి? శేతన పెద్దనాదులం తెలుంగునం ఉనుంగునకు లతణము చెప్పినచారలు తెనుంగు 

తెలుంగులను వా'డయున్నారు. తెనుంగునం చెనుంగనకు లక్షణము వెప్పినను*రియుం గేత 

నాదులమార్లము వట్టి తెలుయన తెనుంగల చాడినా౭డు, (ప్రౌఢ న్యాక్ళతిమ్మా త్రము 

వికృతి త్టముచే యనగా సంస్క తే ప్రాకృత వద ములు తెనుంగునం (బ్ర వేశించుట నే 

పరిగణించి యాంధ్రమని వ్యవవారించి వర్ణముల వర్టించె, దీన శుద్ధజాతీయవదజాల ము 

తెనుంగనియు, సంస్కృత, పాక్ళ తసంక లితవదజాల మాం ధ్ర మనియు గొండఆ యఫ్ 

(ప్రాయము గావచ్చు. కాని సంస్కృ తాదిమి శృమగు శనభామణే తెనుంగని నన్నయ 
భారతమున వ్యవహరించుటను, నట్లభి పాయపడుట కవకాశము లేదని తోంచెడి. ఎన 

ఇట్లు వవవారించినను తెనుంగు తెలుంగులకు వ్యుక్స శ్లిమ్మాక్స మేవారును జెల్పినవారు 

కారు. బెశీయోక్తులకు వ్యుశ్చు ల్లీ యేమనువిచారమేలని యూరకొనిశే మో! విమర్శ 
కులం జాతీయమగు తెలుంసవదమును సంస్కృ తీకరించుటం జేసీ (త్రీలింగవద మేర్చడిన 
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ట్రనుచున్నారు. ఇది బా చీనసంస్కృతకావ్యములం గానరాక వదునాలవశ తాబ్ద్యాది 
నుండి యగవడుటయే యట్టనుటకుం గతము గానోపును. త్రిలింగ త్రినగభవములు 
తెలుంగు తెనుంగులని కొందఆమతము. వృక్ళృతియందు "లేనిబిందువు విక్సుతియందు, 

దోంచుట గుదురమిని బిందువును గుదురువణువం (ద్రిలింగవికృతియగు తెలుంగే లకారము 
నకారముగ మాజటుటంబేసీ తేనుంగయ్యెం గానం బెలుంగు తెనుంగులకు. (ద్రిలింగళశబ్ద మె 

మూలమని కొందఆఅండ్రు. తోొలకు-తొనంకు తొల_తొన అని లనలవరిణాముము 

గన్పట్టు. “వై ళాఖజ=వేసల్కి పీఠ=పీంట,వూగ=పోంకి ఆనువికృతులందుం ద్రైకృతులందు 
లేనిబిందువు చూవట్రెడి. కాన నుభయమును గ్యావ్యామె యని కొందు తలంతురు* 
తృిలింగవద మాదిభాపాకావ్యములందు దేశ వాచకముగం జూవళ్రైడిం గాని (త్రినగవదము 
గానము, కానం బ్రాచీన శ్రీ లింగమునుండియే "తెలుంగు తెనుంగులు కలిశెననుట సయు క్లిక 
మని కాందజనమతము. తెవరోబలబళ్యాదులు శ్రీ లింగప దమునే తెనుంగు తెలుంగులకు 

మూలము నూహించిరి. “త్రిలింగ చేశవ్యవవారసీస్థమగు భావ చేశ్య్వినును సూ (త్రము 
ననుసరించి సూరి చేశమయూలమున నె భాష తెలుంగు నాంబరగెననియు., ఆమం 

'తెనుం గులకుం (ద్ర, లింగళబ్దము నే మూలముగ చెంచెననియు ననుమానింపం దగును, 

తెనుంగని నకారమధ్యముగ నున్న యేళత్స్యూూతాదిపదము  సీవ్యాకృ్ళతి ననుసరించి 
వేటోకగతిని సాధించవనవకాశము లేదుగచా! నవీనులు కొందు (త్రిక ళింగమును చాలుంగు 

'తెనుంగులకు మూల మనుచున్నారు. ఏది యొట్టున్నను చెలుంగున లకారము నకారముగా 

మాజుట పెక్కు_చోటులం దగవడుచుండుట చేతను, త్రీలింగళబ్రభవ మను నపుడే 

యర్థానుస్వారము పాసంగందగి యుండుట మేతను, (బి, కృతులందు "లేనిబిందువు 

విక్సతులం దోంచుట క్వాచిత్క_ మనందగుటవేతను, సామాన్యముగ లాతీణికు లెల్ల ను 
ద్రిలింగవికృ తులుగ నే సంభావించియుండుట చేతను, లతృీణకర్తలమతమునం (ద్రిలింగ 

వకృతులే “తెలుంగు తెనుంగులని సం ఫెవించవనయ్యుడి, తేల్ నదీ ప్రాంత వాసుల బాసగానం 

చలుంగయ్యెననియు?, 'జలినేలయందలిభఛభాష  యగుటం డెలుంగయ్యెననియుర, దిలలం 

గోవులుగలజేశముగానం దిలగువదమునుండి 'తెలుగయ్యొుననియు, ల-నకారములకు 
వ్యత్యాసము సహజమగుటం జేసీయు, లకారమే నకారముగ మాజెననుటకును నకారము 

లకారముగా లేదనుటకును నాధారములు లేమింబేనియు నజంతమై వ _లృక్క_-రములులేనిబై 
వీనులకు విందొనర్చు వలుకుబడి గలదికాన తేచి యనంగా మధురము మనోజ్ఞ ము నగుట 

(కేశి + అగ్రునగువేర్చుటంజేసి మైన దానినుండి తెనుంగు తెలంయసలు వకణమించెననియుం, 
'దెటుగన్న డవిక్ళృతి యగుటం చెలుగనియు నెల్ల 'బేశములనడుమనున్న జేశము వారిబొన 
యగటం (తెన్నులో నున్నదగుటు జను. గయ్యుననియు (తెన్ను + అగు= తెనుంగు 
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విమర్శకులు కలురకముల వ్యుత్పత్తులను జూపినవారు. తెలుంగు లేనుంగులం 'దేళ్యములని 

భాహోతత్వవిమర్శకులమకము. వికృతులని లాత్ణికమతము. “పరిఢవిల్లు, ఖంగులు, సెఠిణీ” 

మున్నగుకవి పృయుక్తములం బేసి వర్ష ద్వితీయచకతుర్శ ముల 'జేర్చవ లె నం డ్రు. చింతానుణి 

యాం, ధృఫ"పాఫాగ ములలో నన్య చేశ్య మచ్చటికిం గలుగమి నొకభాగముగం డాలువ 

లేదు. దాన చేశ్యలతణావసరమునను నన్య ేశ్యముమాట సె త్తలేదు, నవం చ్చేదమున నేని 

యన్య దేశ్యమును దల పెట్టలేదు. సాధారణముగ నీయన్య దేశ్యములు 'తేలుంగున మహాన్ము 

దీయాదిపరిపాలనాది సంబంధమునం గలిగిన ట్టూహింపనయ్యెడి, నన్నయాది ప్రాచీన 

.కావ్యముల ఏనియునికి గనరాదు. తరువాతికావ్యములందును నిట్టి వత్యల్ప ముగ 

.దోంవెడి. కన నూరి వీనివిషయమున నుపేత సూపెననుట యుచితమగు. అరవకన్న 

జాదివదము ,లచేకములున్కు బ్రాకృతసమభవము లసంఖ్యములును నచ్చ తెలుంగుపద 

ముల క్రిందనే గణించంబడియొడి. ఒళళల్లికివైన సోడరీభాష లగుటంశేసియు, నేళకబేశో 

దృవము లగుటంజేసీయు నవి యట్లు శెక్కింహబడుట సమంజసంబ. అయిన సంస్కృత 

సమమునుమాశ్ర మేల యట్లనరాదండ్రే మో? వర్ధాదివికృతిచెం బ్రకృతికంటె దవ్వగుట 

యనవిజ్ఞాత వృకృతియె ప్రాకృశసమభ వము లచ్చ తెలుంగునుడు లయ్యొననియు, నట్టివికృతి 

సంస్కృతసమములందుం దోంపమి నవి యట్లు గావయ్యెననియు ననవలయును, 

మటీయు గావ్యరచనకుం జాలినన్ని శుద్ధ దేశ్యములు లేమి నచ్చ తెలుంగు కావ్యకర్తలు 

స్రాకృతసమభవముల నువయోగించుటం జేసీ వీని నచ్చ 'తెలుంగువదములని యనక తప్పి 

నదిగాదు. మజ్ణాక్కు తాటాకు, కాఫీ ఫర్ణాంగు మున్నగువాని ఆ-ఫలకు వేయిగుర్హు 

లుండనలెనని  విజ్ఞు లనుచున్నారు. జీవద్భాషమాపదములందలి వర్ణముల కుచ్చారణ భేద 

మును నితర జేికీయభాహాపదసంబంధము కలిమి. గూ త్తవర్థ్య ములక్షలిమియుం గలిగాడిం 

గాన నుత్తరో త్తరలతణములు వానికిం గావ్య ప్ర యో గార్హ్హత విరివిగం గన్సట్టినవో 

సొధించెడినని సూరి చింతామణ్యనుసారియై వాని. దలపెట్టలేదనుట సమంజసము. 

ఇది చింతామణివివరణ మనునంశము మటువకున్నం గొన్నిళంక ల్మీగృంథమున సామాన్య 

ముగం గలుగవుం 

బు బా ఇ గ్రావినర్ష ఖఛఠథవమఘరుథఢధ భజ ఇళ 
వ లు సంస్కృతసనమంబులను గూడి తెలుంగన వ్యవహారింపండు. ౮, 

బుతువు-పిళ్రూణము-క్షప్షము- గ కారము - దుకిఖము-ఖడ్లము- 

ఘటము - ఛతృము-యరము-క ౦ళము - ఢక్క-రథము-ధరణ్-.ఫణము- 

భయము-వజ్హ్కీ-ఆజ్ఞ-ళ రము-పండము, 
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టీ, “అశ్యే చాను ప్రవిశంతి శబ్దయోగవశాల్” అనునది మూలము. సంస్కృత 

సమములనం-గా నాం ధృవృత్యయని మి త్తకవికృతినందిన సంస్కృ తేవదములు,. “కఈవందొ 

మ్మిదివర్భ ములును బ,ధానముగ సంస్కృ తేశబ్దగతము లగుటంజేసీ సంస్కృతేశబ్దముల 

మూలమున: గలునని వా నెను, ఇటనుటం చేసీ -పవెవరములంగల తెలుం గునుడులు లేవని 
౧ UU య రా ౯ 

తెలియనయ్యొ. ఇవి సంస్క్టృృతసమము బివి తెలంంగవదములని పోల్చికొనుట కిది యొక 

మార్హము. వరిథవము, కఠిల్ , వెళిల్ మొదలగు దేశ్యములందున్తు కంఖాణమ్ము ఖంగులం; 

పెరిణీ 'మొదలగునన్య దేశ్యములందును బై వర్తములలో. గొన్ని చూవటెడింగాని యటి 
వ కా. ఠు (A) 

'దేశ్యములు ప్రాచీన కా వ్యములం దగవడకుండుటం జేసీయుం, దరువాలికబ్బముల విరళ 

ములును నగుటం జేసీయు, నన్య చేశ్యవిషయమునం _ జింతామణి యాభఖిముఖ్యమును 
f 

జూావమిం'జేసీయు, సంస్కతసమములమూలముననె  యీావర్ణ్య ములు (వ, ధానముగం 
గలుగునని నూరి య నెను, 

ఇందలి యుదాహ్భృుకులలో వ జయని జకార-క కార-త కారనంయు క్త ముగను, 

“కంఠము, షండము"* అని సబిందుకముగను నూరి నిచ్చేశించుటం బరికింపం బరసవర్శ మును 

నిత్యముగ వ్రాయపలనిన సంస్కృతవదమధ్యమందుం  బరనవర్ద బిందు లేఖనములు 

శండును నదుష్వములని తెల్లమయ్యుడి. సంస్కృత పదమధ్యములందలి యనునాసిక్ర 
ఉం ల 

ములలో నేవి తమకం బూర్వమునంగాని వరమునం గాని వేఖొకపొల్లు హాల్టును గలిగి 

యుండునో యూయనునాసికము ల ననునాసీకములంగ చే వ్రాయవలయును గాని వాని 

స్థానమున బిందువు చ్రాయరాదని సూ-చించెనన్న పజ, శర ము మున్నగునవి సబిందుక 

ములుగ వాయుంట దుష్త్రమయ్యెడి. తెనుంగున శార'మును మూత ము నబిందుకముగ 
ww ట్ జ్ర ) 

వ్రాయుట గానము. ప_్ట్మే_త్యాదులు సబిందుకములుగ నె తోంబెడి. శాసనములందు 

బహుళ ముగ బరనవర్ధ మె వూర బిందు స్థానమున దోంచెడి. బిందుయతి సంధిగత ప్రాస 

ముల ధోరణిని బరిశీలించిన సంస్క్భృతవదమ ధ్యాను నానీక ములస్థానమున బిందువును 

వాయునాచార మవిరుద్దమయ్మ్యుడి. ఆనునాసీక పాసమునరనసిన ననునాసికమునే వాయ 
@ థి wy ౬/ 
వలయుననితో వెడి. వీనిం గమనించియే సూరి సంస్కృ కవదమ ధ్యాను నాసిక ముల స్థాన 

మున ననునానీకబిందు లేఖనములు ెండును నదుష్టములే యని “స్మి. కంఠము 
అఆఅనును దావారణముల చే నూ చించెననుటదయే సముచితమ య్యెడి, 

మూలమున “శబ్బయోగవశాత్ * అని సామాన్యముగ ననుటంచేసి తెలుంగన 

దేశ్యేశర బేశ్యములమూల మునను మహా ప్రాణా ములక లిమి గుదురువడెడి. కాని తత్సమ 

రూవసాధనపరమై డేశ్యవిషయమున వ్యవవోరమునె వ్రమాణీకరించు చింతామణి 

చేశ్యాన్య దేశ్వవర్గ వ్ర వేళమునలంగి విషయము. చేతన్లూల మున నూ-చచించెననుట సరసము, 
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గామి వ్యాఖ్యాతల ననుసరించి సూదియు నాదళ మునకు సంస్కృ తశబ్దముల నె విషయము 

చేసెను, (పాకృతమున మవోప్రాణము లున్నను 'చెలుంగునడ గలిగిన ప్రాకృతనమముల 

నవి తో౭వమిం దన్ధూలమునం గలుగునని నూరి యనలేదు. భవముల నవి లేనేలేవు. 

క చటతవలు'వరువంబులని గజడదబలు సరళంబులని చెప్పంబడు. ౫, 

టీ, “కచటకపాః వరుహిఖ్యా గజడదబా స్తు సరళొఃి అనునది మూలము: 

అయిదువర్లువులందలి తొలియత్నరము లెదింటికిం బరువసంజ్ఞ యు, మూండవవర్హ ము 

ఈ దింటికి సరళ సంజ్ఞ యు: జేసెను, వరుషసరళముల కుచ్చారణమునందలి కాఠిన్యమును, 

సారళ్యమును 'దెలుపునీసంజ్ఞలు సార్గకములు. పరు షములు వర్షాదిమవర్శ ములు గాన 

నొక్కి_పలుకంబడు, దాన నవి పరుషము లనంబరగా. వర్ష వ ,థమద్వితీయచతుగ్ల ములవ లెం 
ww) థి 

గ మముగ నొక్కివలుక బడుట హకారయోగమునం గమోచ్చారణమునంది యుండుట 
UU లు 

యనునవస్థల పొలం గామిం దృతీయములు సరళములు నాంబర ెను, ఈసంజ్ఞ లాం ధ్ల 

లతణసీద్ధ ములు గాని యాద్య వ్యాకరణ ప్ర సిద్ధములం గావు. 

ఇతరములగు హాల్లులు స్థరములు. డు, 

ఖఘబజబ ధయ బుఠరథఢథణభథభధన ఫభమయరల వ 

శోనషసనహాళ్, 

టీ. 'స్థిరా ఇతశే” అనునది మూలము. సరుషసరళములం పది తేవ్బ నితరములు 

స్థిరములనుసంజ్ఞ నం చెడి. వ్యాకరణ ప్ర క్రి శ్రీయనుబట్టి వరుషనరళేములు వరిణామార్హ 

పరము లయ్యెడి, తక్కు-0గలవర్థ ములకు 'సంఛారణమునం బరిణామము చూవట్టమి నవి 

సిరములుం నాంబడెడి. కొన్నివర్తములకు స్లిరసంజ్ల కములకుం గొండొకచోం బరిణతి 
థి కొం థ ల్ల 
చూవటెడి. కాని యావరిణతి వరుషములకువలె సార్వ తికము గామి స్లిరనంజ కసార్ల 

లు ల య Sy థి 

క్యమును గల్పింవంజాలదు. ఆయావాల్టుల కాయాహాల్లు లా చేశములుగం జూపట్టు చే 

గాని నమూలముగ నాయాహాల్లులు పోవుట సామాన్యముగ వ్యాకరణ ప్ప క్రియలో. 

జూపట్టదు గాన వీనికీనంజ్ఞ కలిగెననియే ననవచ్చును. ఇదాద్య న్యాకృతిసిద్ధసంజ్ఞ యె, 

దంత్యతాలవ్యంబులయిన చజలు నవర్షంబులు. ౭. 

తాలవ్యు చ కారంబు దంత చకారంబునకును పొలవ్వు జ క 

రంబు దంత్య జ కారంబునకును (గ్రాహకములని తాత్పర్యము. 

టీ, 'స్యాన్మిథన్స వర్ష శ్చ" అనునది మూలము, సంస్కృతమున చజలకుం చొల 

వ్యోచ్చారణమే గాని దంతోచ్చారణము లేదు. 'తెలుంగుపదములందలి చజలకు దంత్య 
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తాలవ్యోచ్చారణములు శెండును గలవు, దాన నవి యిందు ద్వివిధము అయ్యుడి, తొల 

వ్యమన దవుడలం6 బుట్టినది. దంత్యమన దంతములం బుట్టినది. దవుడలకు నాలుక తొక? 

జేసీ వలుకవలసీనది ఈతాలవమనియు, దంతములకు నాలుక తవిలించి వలుకవలసీనది 

దంత్యమనియు నిర్ణ యింపనగు. సవర్ష్యమనంగా నజా లీయము. సదృశమనుట. వలుకుబడిలా” 

భేదమున్నను నఖిన్నములంగ నె యొన్నవలెనని ఫలితము. (గ్రాహకమనంగా గ్రహించు 

నది, లతణములందు దంత్య తాలవ్యచజల లో నెద్దానిం బేర్కా-న్నను, శండింటిని 

'బేర్కాన్న టే శలంవవలెనని భావము. తాలవ్యచకారమున కగువిధి దంత్యమునకును 

దంత్యమున కగువిధి తొలస్యమునకును గలుగునని శ్రీందెవివరణమున కశేప్రాయ ము. 

ఇ ఈ ఎవ లం గూడిన చజలు తాలవ్యంబులు. ౮. 

చిలుక - చీమ - చెలి - చేవు, జిల - జీడి - జెజ్లై - బేచె. 

ట్, “ తాలవ్యశ్చుర్వ కః అనునది మూలము. స్పష్ట్రము* ఇ ఈఎని లు తొల 

వ్యములు గాన వీనిసంబంధమున చజలు తాలవ్యము లగుట యవిరుద్ధము, 

అఆఉడోబ ఓజా లం గూడిన చజలు దంత్యంబులు. ౯. 

చలి.పావ-చుక్ళ మావు - వేాక్కు_-వేోటు-చేౌక, జాముండు. . 

జాతర-జోన్ను -జాలు-బొన్న -జోలి-జె”కు. ఐదంతములయిన చజలు 
సమేతరశబ్దములందు లేవు. 

టీ, సూ తృమునందలి యుడచ్చులనంబంధమున చజలు దంత్యములగును, కంఠోో 

ష్ట్యము లగుపీనిచేర్చున చజిలు దంత్యములగుట వింత, చింతామణి వ్యవహారమున దంళ్య 

ములుగ బలుకంబడున వత్వవిళిష్ట ములును దాలవ్యములుగ6 బలుకంబడున వత్వవిళశిష్టము 

లును నని జేన చేద చేట చెడ యనుమున్న గువాసిసంస్క_రించుచున్న ట్లును, నత్వవిశిష్తము 
యం రు 

దంత్యమని తాలవ్యచజలరూనమును వేబువజచు చున్నట్లును, నం చేహాస్పదములగునవి 

అకానై కారములే యగుట నోత్వమునకుం బృసక్రియే లేమి వృక్ష శబ్ద మె కారబోధకమగు 

చున్నట్టును గ హించియు, నాయాయచ్చులతోడం గూడినస్తు డాయాచజలను వేటోక 
య లో క 

రీతిని బలుఫుట పొనంగదని నంఖావించియు, నూరి పర్ధ ములలో చజల శె య-చ్చుల "భేద 

మున నిట్టిఖిన్నోచ్చారణము నంభవించుటంజేనీ చానిని గస్ట్రవడి 'తెలిసికొనునక్క. అను 

దీర్చి నుబోధముగానించుటకే మూలము నిట్లు నిఐరించెననవ లెను. చింతామణియందువ లె. 

గాక యిం దాయాయ చ్చులసంజంధము వే చజలకుం గలిగెడు దంత్య తాలవ్యతల నిర్ణయిం 

చునీసందర్భము చూవట్లుటంబట్లి వధ సమామ్నాయమున చజలను శండిటి సే నిల్చుట 
ఠం లు రం 

ద వ్ a నం వాను యుచితమని తో (చెడి. (_ప్తాక్సుతమున దంఠత్యచజలు లేకున్నను చెనుంగునమా త్ర మాప్రా, 
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కృత చజలకు దంత్యకయు సిద్ధించుచున్న ది. సంస్కృ తేసమములందలి చజలు తాలవ్యము 

లేగాని దంత్యములుగామి “సాని కీవిధలతో సంబంధము లేదు, కాన సీస త్ర మును 

బూర్వనూూ క్ర శ మును సంస్కృృృతస మేతర వదవిషయము లనుట స్పష్టము, వదంతముశై న న 

చజలు * నమేశరయెన తెలుగున లేవు. “మైవులసాకిరి చాయమగలిడనునది చూవట్టుంగాని 

'“శయివుల "అని దిద్దనగుటం ద్యాజ్యము. ఇది కేవల సంన్మ్ఫతే సమనిషయము, 

సంస్కృృతసమంబులం దికారాంతములయిన శబ్రములయవధా 

చజలు బహువచనంబు వరంబగునపుడు దంత్యములగును. ౧౦. 

ఐవి దప్ప సంస్కృృతసమంబు లందు దంత్యచజలు "లేవని 'తాత్ప 

ర్యము. ఉనధ యనంగాందుదివర్ణ మునకు ముందువర్ణము. అర్చి-అర్బులు; 

రోచి.రోచులు; వీచి-వీచులు; రాజి-రాజోలు; వాజి-వాజోలు. మజీయు 

రాజోశో బం బొక్క..టి దంత్యయు క్ష కంబు కానంబడియెడి. ఇతరములయిన 

చజల కుడాహారణములుః చంద్రుడు. -చామరము-చు (క్రిక్ -మార్ష ము- 

వోరుండు- చె చ "ర్యము. జయము=జాతి. _జుగుష్పజూటము1 ఇత్యాదులు. 

టీ, ఇదియు దంత్యచజవివరణ మే గాన “అద్దంత్య$ః అనునదే మూల మనవలయును, 

సంస్కృ తనమములందలి చజలకును గొన్నియడల6 చెనుంగునం గలుగుదంత్యత వివరింప 

సీన్యూత్ర మారబ్దము. ఇ కారాంతములై న సంస్కృ తేసమముల చజలు బహువచన యో? 

మున నుకారాంతము'లై దంతో్యోచ్చారణము నందును. ఈయవస్థయందుం దప్ప నితర 
ములకు సంన్క్బృతనసమముల చజలకు నెప్పుడును దంత్యత సిస్థింపదు. “ఉవధి ఇది పూలో 

నీయనిద్ధసంజ్ఞ . 'అలోన్వ్యాత్ప్చూర్వు ఉవభాఅని సూ త్రము. తుదివర్ద మునక బూర్వ 

మున నున్న వర్ణ మువథ యనంబడు. ఆంధ పృత్యయమా తృమును జెందినది సంస్కృత 

సమము, “అగ్ని శ లు"ఇందు: దుదివర్ష మికారము. దీనికి బూర్వవర్శము చకారము. 
బహువచన ప్రత్యయము లునర్జ్యము, ఇది పరముగా దుదియికార ముకార'మె చజలకు 

దంతో్యోచ్చారణముం గార్చునుగాన నాసందర్భమునందలి చజలు దంత్యము లగు చున్న వి, 

ఇర్హైతక్కినవూహిం౦-చునది. అచ్బులు=స్వరమ. లు: = ఇందిన్యూ తృము వర్దింవకున్నను దీనికి 
దంతో్యోచ్చారణ మె (వనిద్ధము. అ-చ్చులు=ముదద్ర దలం: శతెనులకేబ్ద మగుట 9 వే దంత్యత 

సిద్ధించెడి. ఇళ్లు మంచము (ఖటర్ట్రు ఆనునపుడు తద్భవనుగుట దంత్యత గల్చెనని యెంచు 

నది, మజీయు గోచి, బూచి, సంచ్చి లెజ్కి జాజ్మి విరవాజి మున్నగువాని శేకవచన 

బహువచనములందుం దాలవ్యదంత్యతల సాధింప రి-9 సూ (త్రములు సమర్థ ములుగాన 

సంస్కృ తసమములకు సంబంధించిన యీసూ క్రమున కని లక్ష్యములు గాయాల. 
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ఈసూ త, మికారాంత సంస్క్భాతేసమముల చ జ లకు బహువచనము వర 

మగునపుడె దంత్యతను సాధించునదగుటం దాం దత్సమపరి మ్ఫోదమున సాధించిన రాజక 

శబ్ద పృథ మైకవచనరూవమగు “రాజు” అనుదాని కేకత్వబహాత్వముల దంత్యకను సాధింప 

సమర్థము గామి “మణీయు రాజేళబ్దం బొక్కటి దంతయు క్షంబు గానంబడియెడి నని 

సూరి వివరణము వ్రాయవలసి వచ్చెను, ఈతండు మహాత్వమున స్వార్థ వరముగును ' రాజక 

శబ్బమునకును “రాజు” రూపము కలుగునని శానీంచినవాండు (తత్స. 78 సూ) గాన 

సీతనిమకమున దంత్యత వ్య స్తరాజక శబరూవములగు రాజు రాజుచేత మున్న గువాని శే 

గాక ఖగరాజు ఖగరాజుచేత మున్నగువానికిని సంభవించునని నంభౌెవింవదవల యును, 

దీనివి స్త తికయి తత్సచువరి చే దమునందలి 7రినూ త (త్ర, వ్యాఖ్యల నరయునది, “రాజక” 

శబ్దముతుది నున్న “అక్” అనుఖాగమును లోపి ంవసేయకు, దంతో్యేచ్చారణ ముత్వ 

మూలమున సిద్ధింవంజేయను, దత్స మురూవసాభనసందర్భమున సదా  డువర్ణమును 

విధించు చింతామణియాశయమును గమనించియే సూరి యిట్లు వ్రానెననుట సముచిత 

మగుటంచేసీ చింశామణియు వీనికి దంత్యతను సాధించునదే యని విశ్వసిందందగును. 

ఒశకేశబ్దమునందలి జకారము నొకమాణు తాలవ్యముగను మణియొకమాటు  దంత్యము 

గను శ్రేషయందుం బలంకవలసి యుండు ననువింతను బాల వ్యాకరణమునకన్న నధికముగల 

ననపజ చును చ్చేశముతోడ జకారం బుభయంబగునని సూ త్రించి “పాండు రాజయశము”* 

ఆనుదాని నుదాహరించి యిందజయశమను రామాయణార్గ మున (అజయశము) జకార 

మును దొలవ్యముగను, భార తార మున (పాండురాజ! సంబుద్ధి) దంక్యముగను సమన్వ 

యించుచు రాజు వైకృతమనుదానిని గచిన్మతముగను నిరూపించుచు రాజు వైకృత 

మని వ్రాసీనవ్రాంత లనుబట్టి స్వార్థ పర్నమెన రాజు శబ్దము దంత్యమనువిషయమున నాత( 

డును జింతామణిసూరుల నే యనునరించు వాం డనుట తెల్టము. “ స్వార్థవ్ర, థానే భావే 

స్యాత్ రాజ్ఞో డు పుంసి వేత నే” అని చింతామణిని వివరించు నాధరష్షగమును రాజు 

ఖగరాజులందలి జకారములకు దంత్యముల నెడు సూరి సీతారామాచార్యుల మార్ష ములకు 

మార్గ దర్శక మే యగు చున్నది. గుప్తార్ధవ, కాశికమాత్కము పొండురాజయశమను నుదా 

పహారణమందలి భార తార్ధముననైన చేళోరమును సడ పాండురోగము చేం బక 

శించువాండను వ్యుత్ప్షి భ్రైకల్పనముమూలమునం దాలవ్యముగం జేయుచుం, "గేచిన్న తము 

ననుసరించి తత్సమజ కారము లెల్ల. దాలవ్యములని యయ వైక్ళళములు దంత్యములనీయుం 

బరిష్కు..రించుట యుచిత మని సమృతించుచు పారి కారి కామూలకాశయముతో చాల 

వ్యాకరణాశయ మును సమ్మ తించెడువివరణముల యాశయమును గమునించుట మాని తన 

నిమర్శన పొటవమును బ్ర టించుచున్నది. లతృణకర్తలమకతమున స్వార్థ పరమైన రాజక 



16 బాలవ్యాకర ణము 

శబ్దజక"రములు దంత్యములనియు దంత్యత సంస్కృ కశబ్దగత చ జ సాభారణ్యము 

గామిని “వేడు, రాయడు” అను తెనుంగు నుడులు వ్ర సిద్ధము లై యున్నను, దంతోల్రీ 

బార స్రేనమస్వరూవములంబట్టియు నిధ్ధాని నచ్చ తెలుంగుకబ్బ ములకదర్త రలు చైక్ళత 

మని భ మించి తనుకావ్యముల నువబయో గించి యుంచురనియు, దాన నంస్క్భతసమ 
షు 

వైకృత వాదద్టయము వెడ లెననియు ఫలితమును గ్రహించుట యుచితను. ఇట్లు 

దంత|ోబ్బారణ నుం జేసి యైన రాజుళబ్దము వై వైకృ్ఫత మనుభ్ర మయే వలరాజు మున్నగు 

నమానముల నిందు. గల్లీంచెనని విశ్వసింవందగును, నె స్యార్థపరేరాజకా శోబ్దజికారముల 6 

గేచిన్తతము ననుసరించి తాలవ్యములుగ నుచ్చరించుటకు “నించుకయు నవకాశములేమి 

లాత్షణేపల దంశ శ్య తాసిద్ధాంత మే రమణీయమని తోంవెడి. 

నకారంబు ద్రుతంబు. ౧౧ 

టీ. “దు తాఖోో నకి అనునది మూలము, దీ కి ౦దిస దు EOS ఆ మూలము నివివరణ మా క్రిం సూ త్రనున 

సనరయునది. 

ద్రుతాంతములయిన పదములు ద్రుత ప్రశృతికములు. ౧౨. 

వథమా కయి పట్టి యొశ్కేతరములయిన విభ కులు - ఉత్తమ 

పురువైక వచనంబులు - 'భాత తద్ధ రాద్యర్థక వ్రృథమవురుమైక కవచనం 

బులు - - ఆకీరాద్యర్థంబులయిన యెదుతవర్ల కేంబురు- -ళతృ తు మానంత 

ర్వ చ దాద్యర్థక కంబులు - నేను తాను వదంబులును. వలె వ ప్రభృతులును 

ద్రుత ప్రకృతికంబులు. నన్ను క _ నాచేతకా-నాతో డకా-నాథొటఅకుకా - 

నావలనకా _ నాకంళు౯ా _ నాకుక౯కా _. మాలోవలకా - మాయందుకా _ 

వత్తు౯ా-వ చ్చెద౯ాన చ్చె౯-వచ్చుక౯ా - వ చ్చెడు౯-వ్రసన్ను లయ్యెడు౯- - 

కావ్రుతకా - కొొట్టుచుకా - కొట్లకా-కొట్లంగకా - కొటుడు౯ా _ కొటినకా- 
Ee) ర రై వూ ద్ద 1 

వలె౯ _ ఎంతయుకా - పోలె౯ా _ అయ్యకా ఇత్యాదు లూహ్యాంబులు, 

టీ. నకార మంతవముందుం గలశబ్దములు దుక ప్రకృతికములు. “న కారంబు 
నా 9 mu నా న ఇ జ్ ళం య్ లో దతం బను వైసూక్రమునుబట్టి న కారమా త్ర, మునకు ద్రుసంజ్ఞ కలుగుచుండ నీ క్రింది 

వట్టికమూలమున నిట్టిన కారము లం (దృుతములని వ్యావర్తకముగం జూపుచు నకార 

సామాన్య మునకు ద్రుతగంజ్ఞ సిద్ధింవకుండం జేయుటకు యత్నించుచున్నాండు. “అన్యే 

దుక వకృతయో యే స్సు గ్రరు బ్రనుజీవిళదు, తా నిత్యమ్ * అనునది మూలము. 

(ప్రథమావిభ శ్ష్యేకవచనబహువచనములును జకతురీ వ (వత్యయములలో “కి అను 

వదియుం బంచమి వ వృక్యయములలోే | వట్టి” అనునదియుు షష్టీ వ (సృత్యయ ములలో యొక్క 
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యనునదియుం దప్పం దక్కినపృత్యయము లెల్లను ననంగా న్కు చేత, తోడ, కొఅకు, 

పలన్క కంటె క్కు లోవల అందు, న్న అనునవి (ద్రుగవ, కృతిక ములు. ఇదంత 

శబ్బ్దముల్వై నిదంతేములుగ దూజిడు న్ని కి అనువికృతులును (దుక,పృక్ళలికములె. 
థి ర yy» ల 

వ్రథమాతరశేషములైన చే, తో అనునవియు దృుతప్రకృతికములె యగును. 

మణీయుం జతుర్థ సర్ణకమగు “పొంటె' అనునదియు%, బంచమ్యర్థకమగు “కన్న 

అనునదియు (దృుతృపృకృతికములె యగ (వ శ్యయము లాయాశబ్దములకు( దుదిని 

జేరునవిగాన నాయా వ్రత్యయము లంతమందుం గల శబ్దము లెల్ల (ద్రుశవ, కృతికములే 

యని (గ,హింవవ లెను, 

నన్ను క్; ద్వితీయాంతము. నాచేతక, నాతోడకొ: తృ తీయాంతములు. నా 
ఫొజణకుక్ : చతుర్ధ గింతము. నావలనక , నాకంటెక్ొ: వంచమ్యంతములు., నాకుక్, 

వమవూలోవలక్ షష్ట్యంతములు. మాయందుక్: స_ప్తమ్యంత ము. వత్తుక్, వచ్చెద: 

లాడుత్సమపురు మైకపచనములు. వచ్చెక్: భూ తార్గ క, వృ థమపురున్నాకవచనము. వచ్చుకా, 
. ళ్ కళ 5 వ . లం, జ జ ఇ వశ్చెడుక్ ; కద్గర్మ్యాద్యర్గక క మపురుషెకవచనములు పృ్కనన్ను లయ్యెడుక, కావుతక : 

ఎడుతవర కాంళతాశీరాద్న్యుర కములు, కొటుచుక్: శ తరకము, కోటక్, కొటలకొ: 
మ అథి ల Uo లు’? అ 

తుమున్నా ద్యర్త కములు. ఫొటుడుక అనంత ర్యార్ల కము, క్రొటినక్: చేదాద్యర్థ కము, 
థి లు థి లు థి 

నేను తాను: అస్త దాత్మక శబ్ద ,పృథమెకవచనములు. వృథమాంతములుగాన వీనికిం 

గళాత్వ మెసీద్లించెడింగాన నిట్లు నినేశించవలసీవచ్చెను, ఎంకయుకొ,పోశతెక్, అయ్యక , 
థి మే ద 

నలె (చభృతులు, మిగులక్ , మజలక్ , కడుక్, వంటక మొదలగునవి చళ్ళతి 

శథబముచే వాచ్యములగు నవ్యయ ములు, మూలమున దదరాశీజ్చేదర్లకముల కాదివద 
ది గారి థి 

మును బేర్చుట కాయ్యాప్రత్యయము లాయర్థ ములం చే గాక మ ఆికొన్ని యర్థములందును 

గలుగునవగుట నాయాయర్గములం చాయా, వత్యయములతోంగాడినవాని నెల్ల సంగ 
థి (UU mM (Uy 

హీంచుటకని తలంవవలయును. _ తేలుంగున  నత్వవిళిష్టనకారమును ,ద్రుుతమన వీలు 

లేదు. ఐనను, “దుకాఖ్యో నక అని చింతామణి వర్ణ సమామ్నూయగతరూవమునే 

నిచేశించి,దు కనంజను జేయుట యిది హాలున కెయగువిశేవసంజ గానను, కేవల వ్యంజ 
థి కూ (7 గం Gp 

నము నచ్చువేర్చక పలుక నవకాశములేమిం చెలగునుడి వలుకుబడి యా చితింబట్టి 

యుత్తు చేరునుగానను, | దృుతమజ్విశిష్ట మైనను గాకున్నను సీసంజ్ఞ చెల్లును ను దేశముతో 

నినవిగా బెంచి నూరి యిటి పొలురూవమునందిన నకావములనును .దు తగంజ 
య టు య 9 gr 
గలుగును జుడీ యని తెలువం బట్టికలో (దుక పృక్ళలికముల ెల్లం బొల్గులతో 

నిరేశించెను. ఈపట్టికయందుం జూవంబడిన ద్వితీయాది విభ క్షులకును, నాయారూవము 

లకును, శ చ భనులం దుత్వవిళిష్యృమ్రైన నకారము తుదను గల్లునని సూరి 
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సూ త్రించియున్నాండు, అవసానంబున దృుతస్వరలోవము బహుళముగం గల్టునని 
సంధి పరి చ్చేదమున సూ్రించినాండు. (దుతస్వత్వరూప ముత్వవిశిష్ట నకారమని 
సంధీవరిచ్భేదమున వివరణము వ్రాస్నాండు. ఇకారయుమోంది కును వు శ్రీయా 

విభ కులయుత్టమున  కితమును సూ త్రించి సాథించినాండు, (ద్రుశస్వత్వరూవము 

మాందం బరుషములకు సరళములు గలుగుట సూ త్రించి చూవీనాండు, (దు,శన్వరము 
సంశ్లేష ప, తిబంధకముగా నూహించి సం'శ్లేషమును సో తృముఖమున సాధించినాండు, 
ఈసందర్భ ముల? బరిశీలింవ నీతనిమతమున నుత్వవిళిష్టనకార మే (దృుకమనుట సాభార 
మగును, ఇంకం (బ్రథ మెతరసూ త్రనందర్భ మునను నిం కాదిసూ తృ వ ణాళికయందును 
దులేవ్రకృతికనులం బొల్లునకారము లంతమందుంగలవిగా ని నైళించియున్నాండు. 
దీన దుశవ,కృతికము లచ్ సంధివివషయములుగా వానితుది నున్న ద్రుతము అంప్తాచ్క 
మె దోంచునను నాశయము గలిగియుంండుట తెల్హమగు, ఎసెసందర్భ ములంబట్టి యుత్వవిళిష్ట 
యైయుండుట సొల్టురాపముగ నుండుట యను శంజేరూపములుగాని (ను అనునచే 
ముకారాంతములపై ని యగుంగాన నువర్శముగనే దాని గణింవవ లెను యితరరూవములు 
(దృుకమునకు సంభవింవ వను దృఢవిశ్వాసముతో సూరి యుండుట స్పష్టమయ్యొ, దీన 
“నకారంబు (ద్రుతంబు,”” అనుసూ త్ర ముత్వవిశిష్ట మును బొల్జురూవమును నై నన కారము 
లను 'శిండిటిని బోధించునదిగా నూరి యొన్నాననుట స్పష్టమయ్యొ, 'దు,తాఖ్యో న్య” 
అనుమూలమును, ని చేయర్థము నిచ్చునదిగ సూరి తలంజెననుట పునరు క్షము. మూల 
మెట్టి దానినేని వ్యంజనరూవమునందం గలుగుదానిని నకారమును (ద్రుుశమనందగునను 
నాశయముగలదగుట సూరియిమ్మార్ల మం దేక దేశ గ వాణముచేనాన దనందగును, ఈవటి 

యు 
కలో (ద్రుత పృక్ళృతికముగ నిరూపించిన ద్వితీయావిభ కి ను రూవమని నువర్హ ౦బు 
ద్వితీయయను దాని వే స్పష్టమగు, తక్కుంగల సుబ్విభ క్తులతుదిని నువర్గ మాగమముగం 
దృతీయాదులకు నుమాగమంబగునను దాని చే సిద్ధించుచున్నది. మిగిలిన తిజంతములలోం 
గ్ న్ని పృతథ్యయరూవనువర్డ మంతమందు. గలవియుం, గొన్ని సూ క్రవిహితదు,తాం 
తము లై న్మప్రత్యయములతోం గూడినవియు ఇైాయున్న వి. ఎంతయు నిత్యాదుల తుది 
నున్న నువర్ణ ము సముచ్చయాద్యర్థ ములం గలిగినదగుట నవ్యయరూవము. (దీని నీతండు 
సాధింవలేదు. వలె నిత్యాదు లవ్యయములగుట వానితుది ద్రుతమును నవ్యయ రూవమె 
యగును, ఇట్టివానిస్వరూవము  చెజింగిందలేమి వీనితుదిని దృుకమెట్లు కల్లెనో యీ 
వ్యాక్ళ తింబట్టి నిర్ణయింపరాదు. ఈద్బుతము లెల్ల నాయావదములతుదల నిల్చునవే, 
మలియు సంధ్యాదులందు వీని కదృశ్యతను నూరి కొన్ని యెడల సూచించి 
యున్నాడు, తాను చేనులలోం దుదిని. (దృుతీమున్నను నది (పృథమాసనంబంధి 

ఉల 
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యగుట ద్రుతము కా౭జాలదనుశంకను దొలంగించు తలంపుతోడను, చాను నేనులను 

సర ములు తానాయను వ,కృతులకుం గలిగినవగుటం ద్ర, థమాసంబంధము లైనను 
దా WU 

శబ్బ్దసహజిములు గాక యాగమములుగం గల్లుటంజేసీ ద్రుుతములే యని సూచించు 

నుద్దేశముతోడను, సూరి వట్టికలోం దానునేనుల నిస్దేళించెనన్న  శబ్దసవాజములై. 
శభాంతేమున నిల్చిన యేనువర్ల ములకును (దు,తనంజ్ఞ సీద్దింవదని స్పష్టవడును, కానం 
అ మా ఇ భఖ లు లో 

బైనందర్భముల ననుసరించి శబ్దనహజములుగానివియుం (బ్రత్యయాగ మావ్యయాత్త 

కము లైనవియుం బదములతుదినె నిల్చునవియుం, దాము లుప్రములయు్యు. 

బదములయర్థాదులకు భంగమును గూర్ప్చంజాలనివియు నగునుత్వవిశిష్టన కారములును 

గొండొకచో వానికే యైన పొల్లురూవములును (ద్రుుతము లనునొకలతణము సిద్ధించెడి. 

దీన (దృుతమనునది యుండవలయునన్న నుండునదియు6 బోనలయునన్నం బోవునది 

యు నని స్పష్ట్రవడినది గాన (దుతసంజ్ఞ సార్గకమగుచున్నది. ఇట్లు దీనిలత్షణమును 

సూరి వానివానిముఖమున చేగాని స్వీయ వాక్యములవివరింపమిం జేసి పాఠక నుబోధథమున శై. 

(పాఢవ్యాకర్త “నకారం బసాభారణంబు ,దు తంిబని స్ఫూత్సించి యసా ధారణవదము 
ల క్ష . 5 ఆ 

నకు బ్రత్యయాగమావ్యయాత్త్మ క మె యుత్వవిళిష్టమని వివరణము వ్రాసి (దు,తమనంగా 

నొల్లనియెడ మజంగిపోవునదని (దృుతనంజ్ఞకు సార్థక్యమును గూడం జూపుచు నున్నా 

నిత్యాదులందు మ్మాత్రము దు తన్వర్యదుతలోపములు గలుగవని \దుకలకుణమును 

దు,ళాఖ్యో ని ఆనునన్న యి దుతలక్షణనువయచాన 

యనిన కార వ్యంజన సా ధారణమను తత్వమును, నన్నయ 'దు,శసంశ్లేషములని తాచెన్నిన 

౮ 

వివరించినా౭దు.  ఈతండు 

యన్నిష్టసఖీ త్యాదుల చే చెణీంగిన వాడయ్యుం దాం జెప్పిన యుత్వవిళిష్టన కార మనునర్గ 

మునుగూడ నాస్మూత్తమున సామాన్య నిర్దిష్టమెన “ని అనుదానినుండి యుద్ధరింప నవ కాశ 

మయ్యొడింగాన నన్నయ చింతామణి తన్నీవిషయమున విరోధించునది గాదనుటశే “దు, 
8 ర అ ఇ ళ్ అన ఖీ తాఖ్ల్యో నః అనుస్యూశత్రమును  బ్రమాణికరించెననియుః గావుననే “అన్ని స్రసఖి_ పెన్ను 

రము-వక్క_ంబెట్లు కముంబేనో మున్నగువానిని సూత్రాంతములచే సాధించికొ చెననియు 
ల ౪ ల 

హీంవవ లెను, సందర్నమున ' రగ నకి అనుసూ త మున (గృహింపవ లెను కొన నీసందర్భమున దృ్రుకాఖ్యో నః అ సూత్ర రుం ద్రౌఢ 

వ్యాక ర్హయు సూరిమార్లమునే యనుసరించి యర్గముచేనెనని 'తెల్లమయ్యొు. “ఉన్నాను” 
కా ౧ య లం 

అనుదానివిషయమున నందలి దుక మునకు స్వరలోవ లో పార్ధ వూర్ణ బిందురూవ కార్య 

ములు గలుగ వనుట నూశ్రము ప్రాఢవ్యాకర నూరికం టెం సత్త చెల్పె. (ద్బుతము 

సవాజముగం దుదినిగలిగియుండునవి దు్రోవ,శలలికములని వత్చ త్తి, 

వ్యాకరణ వ్య క్రియ ననుసరించి యెల్ల శబ్దములు నాయా ప్ప త్యేయములమూల 

మునను. నరవిశవ వ కాశక మె చేశడు నువర ముమూలమునను, నాగమనువర ముల 
క op (WU రుం ళా క ళా 
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మూలమునను దుతవ్రకృతికము లగుచుండుటం జేసీయు, శబ్బసవాజములగు నకారము 

లకు (ద్రుతసంజ్ఞ సిద్ధింపమిం జేసియు వ్యా కరణసిద్ధ ద్రుతాంతములశే సూరి ద్రుకప్కకృతి 

కమును బర్యాయముగం బే నెను, చింతామణి ప శాళికలో నిట్రాయా వానికి వేక్వేణు ద్రుత 
UU ర © 

విధానములు లేకుండుటే గాక “అన్యే ద్రుత ప్రకృత యో యే స్యుర్హ్య్యనుజీవి కద్రుతా 

నిత్యమ్” అనుదాని వేం గళలుగానివాని కెల్ల నకారయు నిత్యముగ నగుట నందలి దృుత 

వ న రకము, వ భక ప్ర కృతికసంజ్ఞ సార్ట్ ఇం దట్టి వృ క్కియ లేమి దువ, ఎతిక మనుమాట నేతి 

బిరకాయను బోలె. వరికింప నిధానింబటి పో లెని త్యాదులం ద్రుత వ కృృతికములును 

దక్క్టుంగలవి (దు, తాంతములును నయ్యెడ్, మూలము తత్త దర్గకసంస్కృతవదముల చేం 

డెలుంగుపదముల నెటీంగిం చునదైనను, “న్య-మో8" ఆని తెలుగును సంస్క్భతవిభ,క్తి 
నిడి వాండుటను, నధర్వణుండు “ఓీయివదే, అ డాంతత్వమ్, ల్వాదివర్ధ్థ కే, ” అని యను 

టను గమనించియుంం ద త్రదర్గకసంస్కృతవపదములకం టె నసందిగార వ తిపాదకములు 
ఆం థి (౧ థిట/ 

'దేశ్యము లె యని యెంచీయు:6 గావలయు సూరి దేశముల నె గృహించుటయు, వానిని 

నంస్కకవదములుగ భావించి వరముననున్న సంస్కృతే వదములతోం గలుపుటయే గాక 

'యొశ్కే_తరములు, వజ్వాదులు” అను మొదలగుచోటుల గుణయణా చేశాదులం గూర్చు 

టయు, జరిగెనని తోంచెడి, 

ద్రుత వ పృకృతులు గానిశబ్దంబులు కళ అనంబడు. ౧౩. 

రాముండు - రాములు - హయము - విళ్లువు - గోడ - మేడ. 

అయ్య - అమ్మ - రామునికయి . జ్లానముంబట్ల - నాయొక్క. - వచ్చిరి- 

వచ్చితివి_వచ్చిళొరి-వచ్చితిమి- రాడు - రారు _ 'రాదు-'రావు - రాము - 

కొట్టక - తిట్టక - ఎ_త్తిలి _ ఒ త్తిలి - ఊరక _ మిన్నక - బళి-అక్క ట- 

ఏల - ఇత్యాదు లూహాంచునది. 

టీ. “తిజా జ ధ్య శేషషప్టీ నుస్కర వ దృ వచనీయజవిభ క్రీ కించిత్ వ్రశంసనార్థ క 

సంతావయదాతదా కిమేవాంళ్చ. క స తూష్టీ మాద్యా నఖిదధతి pe ద్రుతో 
న యేషాం స్వాత్” అనునది మూలము. 'ర్రుక మంతముందు శేనిశబ్దములు 

గళలగును, స్వచ్భము_లై నవనుట. '“రాముండుు రాములు హయము, విష్ణువు, 

గోడ, మేడ, అయ్య, అమి అనునవి డు ము వు లంతమున గలిగినవియం6, 

ద్రిథమైెక వచన లోపము సందినవియంనగు స దలిఫరబ్టదథమారూపములు. ( (నున్ వృ వ థమా 
మాత్ర వొాచకముని గ్ర,హాంచ్చె 12 సూత్ర మున బ్రథచూశై వట్టి ట్ యొ్కేలీరేములు 

ద్రుళేప్ర కృతికమ లగుటం జేసీ యిందు పొనిశే మొట్ట మొదటం గళలుగం జూపు 



స౦జ్ఞాపరి చ్చేద ము. oj 
ర 

చున్నాండు. రామునిశై ఇది చతుర్లేకవచనము. జానముంబట్లి:---- పట్టి వర్ణ కము 
థి లా లు అ ౪ 

చేరిన పంచమ్యేకవచనము. నాయొక్క-:---యొక్క_వర్ధ కము చేరిన మమ్మ్యేకవచనము, 

(మూలస్థ శేషపష్టి) శై శై వట్టి యొక్క-:---వీకవచనబహువచన సాధారణములగుట కళా 

లత్షణనమును దత్సాధారణ మగును. వచ్చిరి: == రేఫాంతభూత కాలిక (వృథమపురుష 

బహువచనము. వచ్చితివి, వచ్చితిరి: భూత కాలికమధ్య మైక వచన బహువచనముల*ః 

వచ్చితిమి: మాంతభూళ-కాలికో త్త్రమబహువచనము, (ఇవి మూలస్థ తిజ్య ధో్యోదాహర 

కములు, '“తిజధ్యనామ కాస్ఫ్యుర్థ ధ్యమపురుహిశ్చయే రమాంతాళ్చి” అని మూలము) 

రాండు, రార్కు రావు, రాము:---ఉత్తమైకవ చనవ్యతిరిక్త వ్యతినేక్కపథమ మధ్య 

'మోత్తమైకవచన బహువచనములు, తిట్టక, కొట్టళ:---వ్యతి రేక క్వ్వార్డ కములు. ఎత్తిలి, 

. rN ల్ ణి ద్ ఓక 5 ఇ దీనీ ఒ_ల్తిలి:= దశ్యావ్యయములు.ఊోరక,మిన్నక :---తూ సమర్థ కములం. 6 తూష్టిమా దాః 

అని మూలము) బళి:-ా- (వృశంసనార్భ కము అక్కు-టఃసం తా పార్భక ము, వల:--- 

'వ్రగర్థ కము, అట్లు, అట్ట ఇట్టి, ఎట్టె, ఏమి, నులి, మిక్కిలి, కొంచెము, ఆహా బర, 

ముందే, అట్టిద-రాముండ ఇత్యాదు లాదిపద,గ్రాహ్యాములు. సంధి 18 సూత్ర, మున 

అపుడిఫుడెప్రదనునవి నిత్యవ,థ మైకవచనములని వృతి పొదించు. గానోయదాళతదా్యను 

మూలమున కుదావారణ మిందు జూవంబడ లేదు, ఈకనిమతమునం గూర్చిగుజించు లు 

క్యరర్భక ములంగC దలంవంబడెినవగుట గతార్భము లనవలెను. కాని యిందు: బర 

కోదావతి లేదు, వ్యతి రేక క్హ్వార్భ కములమూలమున 7న్వర్ధ కములకును గళాొత్వ 

మూహింవవలెను. ద్రుత పృకృతికముల పట్టికలో 'జేర్చకండుట చేతను వీనికి గళొత్వ 

మనుమానింవందగును. తృ తీయార్థకమగు చేసీయు. బం-చమ్యర్థ కనుగు నుండియు నా 

యాథాతువుల శ్ర్వారూవములనుతలంపునం జేర్పలేదని భావింవనగు. చేసి కృతీయార్థ క 
మని చెప్పశణేలేదు. ఉండి సృష్టముగ శబ్దమునినవాండు. చేసి క్రియలలో? గూరూవ 

ముగ సాొధించి నాడు, 

“అను యిది యేటికవ మే, మనువనముదుఃఖితులమగుట నాధారము లే కను 

సంతానో చేదం బున” అనుఫారతాదివర్వ ద్వితీయాశ్వాన వద్యమునందలి “లేకను” 

ఆనుదానింబట్టి కొందు వ్యతిరేక క్వ్వార్గ కము దు, త్ర త్రక్టరకనని శ్రమింతురు, ఇట్టి 

భ్ మను దొలణంవశే సూరి"కొట్ట్రక్క రిట్టక అని శరడుదాహ్ళృత్త Ter nt 

ఛౌఢన్యాక ర్త ర “లేకను” ఆను దానిలో నువర్ణము సము: FE భ్ వ 

వ్యతి రేక క్యార్గ ము కళేయ యిని సిర్థాంకము చేనె నెను,/ స? ద 

ప్రనకృము గామి “లేమిని అని దిద్దుట యంచితమని || [కు ర క 

వళ్చిడి. యతినిర్భంధము లేని కందవద్య పాదమగుట (జ వ్ గరం చినన దగ్గుత్తు hin 
: RED CUR ఎల గ) 



99 బాల వ్యాకరణము 

నువర్ణము సముచ్చయదోోతకమే ,గాక యర్గ విశేషమును బృకటించునదియునని ప్రౌఢ 

వ్యాక ర్త యిచ్చిన వ్ర, వ యోగనరణి ననుసరించి గ హింపవలసేయుందునుగాన లేకుండుట 

యొక్క యతిళశయమును నువర్ధము నూచించసట్టు బ్ర హించి బహుపు స్తకగతమును 

జో జీ 5 ననేకలకు లాతణికకవులకు ద్రుతేపృక్ళతిక మన్ను భ్రమ నుదయింవంశేసీనదియుం నగు 

సీ పాఠమును బ్రౌఢవ్యాక ర్షృమతము ననుసరించి స్వరసమని (గృహించుటయే నరనమని 

తోంచెకి, (చూ. ప్రౌఢ, సంజ్ఞ ర) 

We జో a జ 3 హస్వముమోంది ఖండబిందువునకు. బూర్జబిందువు వై కల్చికముగ 

నగును. ౧౮. 

అడంకువ - అడంకువ - అరటి - అరంటి - ఎటుంగుట - 

ఎలుంగుట - బలంగము - బలంగము - మగంటిమి - మగంటిమి. 

టీ, “వాస్వాత్సూర్లోే2ి భ వేత్ అనునది మూలము. అచ్చునశే వ్రాస్వదీర్ధ ఫుల 

భేదముగాని వాల్టునకు 'లేదుగాన వాల్టునుగూర్చిమయైన సందగ్భములందు నోయాయచు 

లతోం గూడినవాల్డుల నట్ట భేదముగ వ్యవహరించెనని (గృహింవవలెను. మలియం 

వ్యంజనము లచ్చు "కప్ప లేక యంచ్చారణము లేనివగుటయు నట్లు వ్యవహరింపవల నె 
i wae అద్య ఎడ ళ్ నని యన్నునది. కాంగా హ్రస్వమున కనంగా ప్రస్వాచ్చునకును వాస్వాచ్చుతోొ 6 

గూడినవాల్లునకును నని గ్రహింవవ లెను, వికల్పమనంగా నొకమాబు కలుగుట యుక 

మాజు కలుగకుండుట. నిండునున్న యజనున్న యని సున్న ద్వెవిధము. సిద్ధపూర్హ ము, 

సాధ్యపూర్జ్మ ము, సీద్ధఖండము సాధ్యఖండము. ఆను భేదమునం బై శెండును ఇం జేనీ 
వీధములగు, సిద్ధమనంగా శబ్లనవొజు మైనది. సాధ్యమనంగా వ్యాకరణప్రాప్హమెనది, ఇందు 

సామాన్యముగ _ ఖండబిందువ నుటంజేసి సిద్ధసాధ్యఖండములకు ెండింటికి స్వీకారము 
గలిగెడింగాని యట్లన నవకాశము చాలదు. 

ఇందలి యుదావారణములలో “మగంటిమి" అనునది తన్స్నం దక్కి న వెల్లను 

సీద్దఖండములు గల వదములని చెప్పవలసియున్నను సీ వ్యాక్ఫతివద్ధతి ననుసరించి యావ 

విభక్తి కటిపర్థ ము ద్విలీయా జ్యేకవచనములం బే వచ్చునదగుట చేతను, టివర్డ మునకు 

బూర్వము కల్లీనం. 'బ్లూర్జ్య మేకలుగందగి యుండుట చేతను, దద్ధిత్మవ వ్ర కరణమున నర్థబిందువు 

తోడి, టి. వ ము నోపనిభ్లకి కికముగ సమర్థి ంచుకొన లేకయీ యమియను కద్ధిత వ ప్రత్యయ 

ముర్ర్లేలహ-జిన దీనిని మగంటిస్త్యాదులు యథా, ప్రయోగము? ఛ్రావ్యాములను సూత్రాం 

కరమున సాధించుట వేతను, సీసూ త్రము హాన్వముమోందం బూర్హార్థములయునికిని సమా 

న్యముగం చెలుప్రునది గాక ఫందమునుద్దిక్టముగ జేసీకొని పూర్ణ మును దానికి విధించున 



సంజ్ఞావరి చేద ము. లి 
et 

దగుటవేతను సాధ్యమనలేక చానినిగూడ సిద్ధఖండముగ సే గృహింజె ననవలసియున్న ది. 

మ౭కియు దీర ముమో౭ద సాధ్యవూర్ణము 'లేదనునూ తము సామాన్యముగ బిందు 

మాత్రమును విధించెడి వ్యాకరణవిధుల వేం గలుగు ఖండపూర్హ ములలో దీర్చ ము 

మాందివూర్జ్మ మును వారింవ సమర్థ మై యుండుటం జేసీయు, నింక వ్రాన్వముమాంద ఖండ 

ఫూర్హ ములు సామాన్యబిందువి ధానముల చేత నే సంభవించునవగుటం జేసీయు, నీన్యూ త్రము 

సిద్ధఖండముల నే వూర ముల జేయునదని గృహింపవలయును. కానం గుణుచయచ్చున' 

కును నట్టియ-చ్చుతో జిహల్టునకును దరువాత నున్న సిద్ధ ఖండము (లఘువ్రుమోందనున్న 

దనుట్ర వికల్బముగ బూర్జ మగునని నూత్రార్థ ము సంభ విం చెడి. 

అడంకువ; ఇందుం గు వర్ణ మునకు( బూరషమున నున్న సిద్ద ఖండము పూర్థ ము 

గాంగ “అడంకువి అయ్యెను, పూర్త రూస మధ్ధానికిం గలుగనివత్స మున '“అడంకువి అను 

సహూజరూపమే యుండును. ఇటే తక్కుంగలవూహ్యూములు, 

బిందువనునాసీకోచ్చారణమునకు గుజుతు, అను నానీకోచ్చారణము నిల్చియున్న 

దానిగుజణుతగుబిందు వు ఫూర్ణరావము నె కల్రియుండును, అట్టియుచ్చారణము లు_ఫ్పమెన 

నం దట్టియుచ్చారణ ముండెనని తెలువ నర్గబిందువు (ఖండముంచుట యావార 

నుయ్యెను, కాయగా దొల్లి యనునాసీకోచ్చారణము గలిగి నేండు దానియుంచ్చారణాము 

గనరాని వదజాతి ఫూర్వావస్థను (బ్రకటింప సూరి యీోసూశ్రమును రచించెననుట 

స్పష్టము. కాని యుచ్చారణమున లేనిభాపమును సిద్ధముగం చేసికొని యుచ్చారణము 

నర్జానికిం గట్టుటకన్నం జారి తృకదృష్టిని బ్రాచీనపూర్ణ మును నర్థము గాం జెల్పుట నుబో 

ధనుగుమార్ల ముగానం బూర ర బిందువు ప్రాస్వముమోంద వికల్ప ముగ నర్భమగునని ద్రాస్వము 

మింద బూర్జ ఖండముల శంటియునికిని సూచించుట నరనమగనని తగవెడి. ఇదియును 

దీని తరువాతివిధియును గ్రమముగ వైకల్పికమును నిత్యమును నగుటంటబేసి యీళిండు 

సూ త్రములలో శీ జేనొకదనియం దవ ధారణార్జకమును జేర్చి యొకదానిని విడువం 

దగునను కొందజయాశయము. కాని యైన (గృమముగ వికల్పముగ దీర్భ ముమోం౭ంది 

ఖండమునకు. బూర్జ ము గాదనియు, నిత్టముగ వ్రాస్వముమోంది ఖండము ఫూర్ణ్యమగు 

ననియు న పార్థ ములగం గాన నమ్షార్హమ నా: దరణీయము, ఖండమును స్థానముగం జేసీ 

పూర్హ మును విధించుట చేత నారింజ గావంచ పొవంచేత్యాదులందు ఖండము గలుగ 

కుండుట ఫలముగా ననుమానింవందగను, 

ఉచ్చారణము లేనిఖండమును వ్రాంతలో విడువందగునని కొందజం౦ందురు గాని 

ఖండము నుద్దిష్టముగం శ్లేసికాని పూర్ణ మును  విధించునట్టియు, , దృుతమున కర్గబిందు 

జ జ నళ ( రూవమును బ్ర (క్రియలో. జూపునట్టియు సూర్యాది లాక్షణికుల మఠము ననుసరించి 
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య్య, శ్లేషకావ్యములం గొన్నివట్టుల దీని యుపయోగము చూపట్టుట నవలంబించియు, 

ఖండస్థిత్య భావముల బదములం దర్భ భేదము కలుగుట గమనించియు నిది యపరి త్యాజ్య 

మని యనవలయును. 

దర్భ ముమో(ద సాధ్య పూర్ణ ము అదు. ౧౫. 

వాడు - వీడు - రాయడు - లేడు - కాంబోలు - కాబట్టి _ 

గోగులు ౬ రేయగులు, 

టీ, “దీర్దాచ్చేక్టండ వీవ స శ్రేయ$” అనునది మూలము, దీర్ధాచ్చునకును 
దీర్ణాచ్చుతో లసాడిన హాల్దునకును దరువాత బిందుసామాన్యమును విధిం చు వ్యాకరణ 

విధులచేం గలుగు పూర్జబిందువు నిత్యముగ సంభవించదని సూ, (తార్థము. ఇట్టనుటం బేసి 

శబ్దసహ జమగు వూర్థ మును, నట్టి ఖండమును, సాధ్యఖండమును నుండందగునని విశద 

మయ్యెను. జిత్తు బిందుపూర్వం బగు నను మొదలగు బిందుసామాన్య మును విధించువిధులచే 

ఖండపూర్ణ్జములు శెండును నాయాచోటులం గలుగు చుండ సీసూ త్రము దీర్గ ముమో౭దం 

బూర్జ మును వారించుటతై సూ త త మయ్యునని సూరియాశయము నళ్సివర్ణి ౦వందగును, 

దీన నీసామాన్యనూ క్ర తము నిందు ఫేమాన్యమును విధించువిధులతో. శేని దీర ముమోింద 

సాధ్యఫూర్జ్యము గాదని యడ్డుచు, శాస్త్ర మేయే-చోటులందుం గంఠో క్తముగ చిర ము 

మీందం బూర్జ మును విధించునో యట్టి చోటులంచా సాధ్య వూర్భ మునునికిని దో 

చేయునదగును. 

చొండ్యు వీండుః== ఈరండిటియందును (బృథ మైకవచననుగు డుజ్ అను దానికి 

బూర్వము జిత్తు బిందుఫూర్వం బగుననువిధి'చే ఖండపూర్హ ములు కండును బ్రాప్తములుగా 
దీర్ణ ముమోద న నగుట ఖండయమే సిద్ధించెనని (గృహొంచునది, వాండు, వీండు, అనురూవ 

ములు గలుగవనుట. రాండు, లేడు: :---వ్యతినే కార్భకము లగువీనికీం .బ బ్రృథమసురుడ్నాక 

వచనమున డుజ్ పృత్యయమునకు ముందు ఛెజనున్న దీర ముమోందంగ సం గలుగలేదు, 
కాంబోలు, కాంబట్టి: ఎ “కాను అను నుజ్యంతముమాంద పోలువ ట్టులు వరములుగా 
సరళా దేశము గలిగినవిదవ నా బేశనరళ ములకు ముందున్నద్రు,తమునకు చిందుసామాన్య 
విధిచే ఖండవూర్డ ములం శెండును గలుగు చుండ? బూర్జ మాసూ త్ ముచే వారింవంబడి 
నది. గోంగులు, పే తంయలు: = గోనుశేనుశబ్దములతుది 'నువర్ణ మునక గుడ్ కలుగగా 
గుజ్జు జాకారము పోన్సువృత్యయము గాన జిళ్తు చిందుపూర్వంబగు సామాన్యబిందువిధిచే 
ఖండపూర్ణ నులు శండున' ద్ర _వ్రింపంగా6 బూర ము వారంవంబడియొను, వాండిత్యాది 
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పూర్ణ బిందురూ వములు న స్నెచో డాది గ్యంథ ములందుం బ్రాసములలోం గానంబడియొడి, 

నిండునున్న యే ప్రాచీనరూపమును దానిని జేల్చివలుకుటచే నర్గబిందువును, నేర్పడెం 

గానం బావీనమున నట్షిరూవములు గలుగుట యవిరుద్దము. కాన నిండునున్న నే యుద్ది 
WU లట థి ది 

ష్టముగం జేసికాని యర్థబిందువును విధేయముగం జేయుట యుచితము, ఇందలియుదా 

పారణములలోని యర్థబిందువు లెల్ల సాధ్యము లే యగుట నిది సాధ్యబిందువిషయ క 

మనుట ఫునరు కము. 

సంస్కృతసముతరములయిన తెలు౪గశే బములయందు. బరువ సరళం 

బులకు ముంచే బిందువు కానంబడుచున్న ధి. ౧౬. 

వంకర - కలశువ - మంచు - త్రాచు - దంట - దాంటు-కొంత - 

కోంత ఇత్యాదు లూపహ్యూంబులు. 

టీ, సంస్క్ట్యృతసమమన౦ గాం 'దెలుంగు పృత్యయములు మాత్రము చేరిన 

సంస్క్భృత్మపృకృ్ళతులు. ఇట్టి విదవ్బ నికరములందు--- ప్రాకృతసమ-=సంస్క్భృ తభ వ_ ప్రాక్ళ 

కభవ_దేశ్యములందు కచటతవ గ జడ దబ అనునతరములకుం బూర్వమే 

యుండిన భిందువుండునని తాత్పర్యము. వీనిఫూర్వమునం దవ్చక యుండవలె ననునియ 

మములేదు. ఉన్న వీనికి. బూర్వమే తోలచునుగాని యితరహల్దులకు ముందుండదు. 

కంసాలివదము మాత్ర, మోవిధికి వ్యతిరేకము. కమసాలిలోని మకారము వ్యవహారమున 

బిందువయ్యె. కాని యావిధివే నిందు బిందువు వ్రాత విరుద్ధ మేయగుం గానం గమసాలి 

యనియే సాధురూప మనందగు. “తృతీయే వ్రథమే వర్ణే వర వీవ హి దృశ్య తే బిందు 
కై వకృతమభ్యే తు నాన్యవన్తే వలే తు సక అనునాధర్వణము మూలము. 

ఈనియమము చే బ్రాకృతసమభవ-సంస్క్భతభవ_ బేశ్యరూ పమగు తెలుగున 

బిందువాకరీతీగ నుండిన నెచట నుండునో కొంతగం చెలిసికొనుట నుకరమగును, ఈవిధి 

సామాన్య ముగ సిద్ధముల నే గాక సాధ్యముల నెణింగిం చుటకును దోడువడెడి. 

యకారంబును వు వూ వొ వో లును జలు/గగువూటలకు మొదట 
లేవు. ౧౭. 

ఎవండు- ఎక్క. డ-వమి=వల - ఉండ-ఊరు - ఒకండు - ఓడ. హారి 

యతండు-నిద్ర వోయె నిట్టిచోట్ల సంధివశోంబున వచ్చిన యకార వకాొ 

రంబులుగాని పఫూర్వనిష్టంబులు గావు. వోఢృ వోథవ్య శబ్లములు దప్ప 

సంస్కృృతసమంబులందు సహితము న్ర వూ వా వో వర్లాదులగు శబ్దం 

బులు లేవని యెజుంగునది. ఉదకము - ఊార్మిక - ఓదనము. 
4 
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టీ. స్వకంతవృయోగార్హ్యములైన తెలుంగుమాటలకు మొదట యశకారమును 

ఉఊ ఒ ఓ లతోంగూడిన వకారమును జూవట్టవు, వునవూ వొ వో లనుటం'జేసీ వదాది 

నాయచ్చులతోం గూడిన వకారమే యుండదనియు, నితరాచ్చులతోం గూడిన వకార 

ముండందగుననియు, యకారసామాన్యము నే "పేర్కొ-నుటంశేసీ యేయచ్చుతోోం గూడిన 

యకారమును బదాది నుండందనియు (గృహింపవ లెను, ఇది కేవలము తెలుంగువదముల 

కగువిధి. దీనిచే యెవడు, యెవ్వుడు, యేమి అనుమున్నగువానియందలి వదాదియ కా 

రముల వాలంశములునుు వుండ, వొకడు, వూరు వోడ, వుండుమొదలగువానియందలి 

వదాదివ కారముల వాలంశములును, బరి త్యాజ్యములని తెల్లమయ్యొ, కాన ఎవండు, 

ఎప్పుడు నవమి, ఉండ ఊరు ఒకండు, ఓడ, ఉండు అనునవియే సాధువులనియు, 

యకార-పకారములు గలవసాధువులనియు విశదనుయ్యొను. లాతణికులమతమున “జ్ 

షష్టీ పృత్యయమెన యొక్క. యకారాదిపదమే మైనను నద్ధానికి స్వతంత్ర వ, యో 

గము 'లేమింజేసీ యది వాక్యాదినుండి వదాదియ కారమును స్టరపయిపం జాలదు గాన 

నది దీనికి చాధకము గాంజాలదు, తత్వ మరసిన  వీకబక్కయొక్కలవరిణామము 

తెల్ల మగుంగాన నది యశకారాదిపదమే గాదనియు నాయాశబ్దముల_పైం 'జేరినపుడు 

సంధ్యభావమున వైన యడాగమముతోం గూడి యొక్క- మై లాతణికదృష్టికి యొక్క 

యమ్యొననియుం దోంచణెడి. 

పదాదిని యవ లుండకున్న ““హరి-ఆయతండుంని ద్రవోయె” అనువదములయాదిని 

య వ లెట్లు కశ్రెనని శంకించికొనీ యట్టిస్థల ముల వ్యాకరణము చేం గలిగిన యవలుగాని 

శబ్దముపుట్టుకతోం గలిగినవి గావని సమాధానమును. వ్రానీనవాండు. పూర్వసిద్ధములు = 
శబ్ద మునందుం దొలంతనుండి యుండినవి. _సంస్క్యతసమంబులలోోం గూడ మూలమున 

నిచ్చిన శెండుశబ్దములు డప్ప ఊఉ ఊ ఓ లతోం గూడిన వకారమాదినిగలపదము లేదని 

భావము. పొట్టి ఒకారము సంస్కృతమున లేనేలేదు గాన దానితోంగాడిన వకారము 
మాట సంస్కృతేసమ, ప్రస్తావన యగనిందు దలంవంబడ లేదు. వోఢ్చవోఢ వ్యేతర 

సంస్కతనమములందును వున వొ వ్కో అనునవి యాదియందుం గలవదములు 

'లేవనెనుగాని “వోళిక్కా వోథ్తా వోరకళ వోఢజః” అని వో కారమాదియందు6 గలళజ్జ 

ములు సంస్కృృతకోశములం దగవడుచున్నవి. వనను సూరి, వువూవొవో లలో 

నొక్క. వో కారాది శబ్బములే కోశములందుం జూవట్టుటంబట్టి యు నవ్వానికిని దజ-చు 

గాయ బృ యోగ మాం ధ, కావ్యముల నగవడకుండుటంబట్టియం నిట్లు వ్రానెనని యనం౭దగు. 

“ఆద్యః (క్రీయాను భూతార్థద్యోతితమాద్యగం వినా సర్వః అనుమూలము 

యొవండు యొపు డిత్యాదులందుం బదాదియ'కారమును వ్యవహారము ననుసరించి యంగీ 



స౦జ్ఞాపరి చేద ము, లెగో 
ర్త 

(య 
తొలినున్నదియు నగుయకారములను విడిచి తక్కిన తెనుంగువదముల నున్నయ కారము 

'లెకారవిళిష్టములని తెలిపినది. కావుననే సంధివేళలందు “సర్వ తాజ్వ త్కార్యం 

టో! తలో 3 (a యం యస్య (దత ప్రకృతిశేభ్యః ఆని యావదాదియకారమున కజ్విద్భావమును 

దానికి విధించికొనవలసి వచ్చినది, అఆనంగా హాలంశమును విడువవలెననుట. మూలము 

'యచడు, యష్పుడు మున్నగునవి యొత్వవిశిషములంగాని యత్వవిశిష్టములు గావసి 
ఉట లు 

కరించినదిగానం గి యలలో భూతార్గ మును చెలుపు (పోయెను నట్టియు6 బదము 

సరసముగ వ్యవహారోచ్చారణము నున్నదాని నున్నట్లు తెల్బుచు సంస్కరించి సాధు 

రూపముల జూవీ సంధినవుయముల నవరూసములు గలుగకుండ దాని వాలంళ 

మును విడువవశెనని నిరూపించినది. కాంగా ‘వచ్చెన్ శాయొపు = వచ్చె నెపుడు” 

అనియేగాని “వచ్చె న్యెపుడు” అని గాదన్నది. అప్పకవ్యాదులు “వదాదిని యకారము 

నంగీకరింవ నేల * దాని కజ్వ ద్భావమును విధింవ సేలీ"అని తలంచి కావలయు దాని నంగీక 

రింపనిఐ “క్రై 'అద్యః క్రియాసు భూ తార్థసముద్యోతినం వినాసర్వః* అని ఆద్యగం అను 

పదాది యకారాంగీకార సూచకమగుదళమును దీసీవైచి యొక్క భూతార్థకమగు 

యెకారము డప్పం దక్కిన వెల్ల నత్వవిళిష్టములే యని తెలిపినారు. కాని “వదాది 

యకారమున కజ్వద్భా వమును విధించు నూ శ్ర ము చింతొమణిలో నగవడుచుండుటం 

బేసియుం, జింకను ణి శేన గ ంగమగు నాధర్షణము “వక త్యాదిగతో యాడ, శ్ 

స్యాచ్చభ్థాంతరయోగకః, ప్రాణమాశత్రావశేవస్స్యాత్” అని వికృతిశభ్లాదిని యక 

ముండుటయును 'దాని వాలంశమును సంధి వేళల. బరిత్యజింవవ లె ననుటుయంం. బ్రతి 

పొదించుచుండుటం బేసీయు., బదాదియకారాంగీ కార పొఠ మే ప్రాచీనమనుటకు సంది 

యములేదు, అప్ప్బశ్రవీయమున:ం బదొదియ'కారమున కజ్వద్భానము విధించుసూ త్ర మును 

దానియాం థ్రీ కరణమును "లేనేలేవని యహోబలవతి వ్రాసీ నాయడు, కాని (వకృతమచ్చు 

వడియున్న యప్పకవీయములం బెల్ల "నా కారికయును దానియాం ధీ కరణపద్యములును 

నగవడుచున్నవి కాన నవి పదాదియకారము నంగీకరింపని  యప్పకవిపృణాళికకు 

విరుద్ధ ములగుటం దరువాతివారు తెలియక దూర్చిన వ, శీ ప్పపద్యములని విశ్వసింవనగును, 

నన్నయచింతామణి వదాదినుండని వర్ణముల చెలుపునదిగాక సం చేహానిర్ణయ మొనర్చు 

నదగుటంబేసీ వదాది నాయాయత్షరము లుండపనువిషయము న వ్యనక్తముగ భావిం 

చెను. “వికృతివదాదౌ వ్రథమాంతఃస్థ తృతీయానునాసికౌ న _స్తః హణ కషిచిదపి 

నస్స ఉదోతే” దంతోస్టభవస్య వికృతి శబ్రాదా(వు- -న్రా-వొ-వో)”” అను నవ్పకవి చింతా 

మణియు, దాని నీసందర్భ మున ననుసరించిన నూరి బాలవ్యాకరణమును బదాదినుండని 

యతరముల? జఇల్పునవగుటం జేసీ జ-ఇ.ళ యనునత్షరను లాదియందుం గలవదము లుండ 
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వనియు6 కెప్పకుండుట కొంత యనవలేను. ఎందును, జఫొదివదములు లేమిని, నా 

వర ములు 'తెలుంగువర్థ ములు గామిని నిటం దలంవ న్మప్రసకృములని విడిచెనని యు త్తర 
ళం 

మోందగు, 

యరలవలు లఘువులని యలఘువులని ద్వివిధంబు లగు. ౧౮. 

హరియతండు-ఇ త్యాదులం డాగవు యశారము లఘున్రు=తక్కి_న 

య కార మలఘును. విటుగు మెజుం గిత్యాదులందు చేపంబలఘును, 

ఇదే శకటరేఫ మని చెప్పబడును. శకట శేఫము తత్సమ తద్భవము 
లందు లేదు. పెరుగు కరు గిత్యాదులందు చరేఫంబు లఘున్రు. వళులు 

పాళులు ఆాళులని బవహాుత్వమందు రబడల కాదేశ మయిన ళకార 

మలఘువు, తల నెల యిత్యాదులందలిల కారము లఘువు. అతండువపి కె 

నిత్యాదులందున్న పాబేశవకారము లఘువు. తక్కిన వకార మల 
ఘువు. వర్లసమానమ్నూ యమందలి భ_కారము వమ్హైంతరముగాని 

యలఘు ళ_కారము గాదని యొబజుంగునది. 

టీ, “లభువో౭.లనువశ్చేతి బ్వేధాంతస్థ్వాన్ వదంతి శాస్తార అనునది 
మూలము... వీనికి సంస్కృతమున నంశఖ్యములని పేరు. నోటిలోపలిభాగము నంటి 
వలుకంబడునవి గాన వీని కీపేరు కల్లెను. లఘువు = చులకనైనది, గిరువు=బరు వై నది 

"తేల్చి వలుకంబడునవ్కి (నొక్కి) యూంది వలుకంబడునవి యని భావము, నంధిరాని 

చోటుల నచ్చునకు: బరమందున్నయచ్చున 3న యకారము లఘువు, ఇట్లే సంధిలో 

పవర్ధమున కగుపకారను లఘువు. ఆయాచోటుల రలడలశెన ళ_కార మలఘువు, 

శబ్దసిద్ధ ములు యవలలఘువులు. వ్యాకరణము చే నై నవి లఘువులు. వ్యాకరణము చేనైన 

భ_కార మలఘువు, శబ్దసిద్ధమెనది లఘువు. శకట”రేఫము లెల్ల నలఘువులు. రేఫము లెల్ల 

లఘువులు, కేవలము సంస్కృత ప్రాకృ్ఫృశసమభ వేతరంబగు వదజాతియం చే యలభఘురేఫము 

గన్పట్టునని సూగియాశయ మెనట్టు శకటరేఫము రత్సమతద్భృవములందు లే దనున్రాంత 

స్పష్టవజణచుచున్నది. అలఘురేఫము శకటరేఫము శకటము బండిరాయనునవి సమా 

నార్థ కములు, సర్వలతణసారసం గ వాక ర్త ప్రౌఢ వ్యాకర్త మొదలగువారు తద్భవవదము 

లందును శకటశేఫ ముండుటను “కురరీ = గొ, పర=పెట, ఖీరుఐపీఅిక్కి గరుల్ =గఆకి" 

అను మున్నగునుదాహరణముల మూలమున సూచించియున్నారు,. వేదము లెట్టల్లై 

వరము లనాదిసిద్ధములగుట వర్ణసమూహమునకు పర్ణ సమూమస్నాయ మనువ్యవవోరము 

సిద్ధించెను. (ర సంజ్ఞానూశ్రృమున్స) తెలుంగువర్భ ములలోం దుదినున్న ళే.కారము కాదుల 

వంటి స్వతంత్ర వర్ధ మనియు, దానికి లఘ్వలఘుత్వములు "లేవనియ్యుం గాన దానిని నాత్ర 
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మలఘుళ కారమని యుచ్చారణసాదృశ్యము ననుసరించి భావింపరాదనియుం బెలు 

పుట కై వర్మ సమామ్నాయమందలి ళకారము వర్ణాంతరముగాని యలఘుళ కారము 

గాదని నూరి వివరణమును వ్రాసెను, గుప్తార్థ వ్ర ప్రకాశిక మాత్రము _పై చెవిపరణమునందలి 

కాని యనుదాని నగుభాతువ్యతినేక నిద వమన నెన్ని వర్ణాంతరము గానటువంటి 

యలఘుళ కారము గాదని నజ్ ద్వయఘటితముగ నన్వయించి వర్ల కృసమామ్నాయ మునందలి 

ళ కారము వర్ణాంతరమును నలభఘువును నగునని వివరించినది. "తళుకు బెళుకు మున్నగు 

వాని నలభువులుగం జూపక యిందు లకారమున కలభఘురూవము వ్యాకరణము వేం 

గలుగు ళశారమని స్పష్టముగం జూపుటచేతఠనే వర్ణ సమామ్నాయమున నిట్టియా చేశ 

భూతమగుళ 5"రమునకుం బ్ర వేశములేదనియు వర్ణ సమామ్మ్నాయమునందలి ళ కారము 

కాదులవలె లఘ్యలఘుత్వముల నందని స్వతంత్ర వర్ణ మనియు స్పష్టమగుచున్నది. 

వ్రాంతలో భేదమున్నను గురుశేఫమును లఘుకేఫ శేసమగునలఘువుగ నే స్పష్ట్రవజ చుటం 

బట్టియు నిట్రియలఘువులకు వర్ణసమామ్నాయమునం బ్ర, వేశములేదని విశదమగుచున్నది, 

లఫ్వాలఘుయవలవిషయమున శంకయే లేదు. వినను గుప్తార్గ ప్ర వ్ర,కాళికవళె నేరైన 

విమర్శక పాఠకులు వర్హసమామ్నాయగత శ కారమునకును సల ఘుపునకును గలయుచ్చా 

రణత్"ల్యమును బట్టియు లే ఖనసాదృశ్యుమునుబట్రియు నిచే యది యదే యిది యిని 

(భ్రమ ప్రమాదములకు లోనగుదురే మోయని సూరి యట్టి భ్రమ ప్రమాదములు గలుగుట 

కవ కెశమోయకుండ నిట్రివివరణమును వ్రాసికా నెను, కాన బైసమన్షయము నిరాకర 

మనక తీరదు. ముణీయు నిట్టిష్యతిరేకనిష జ్యంత విశేషణ, వ్యతినేకసనమావక క్రియలతోం 

గూర్చిన నజ. ద్వయార్థ కవాక్ళములందు  నిజ్యుంతమునకును_ వ్యతిరేకసమావక క్రియ 

కోను గ ర్రయుక టె యెయుండుట తెలుంగువాకకమాలందు నపాజముగ6 జూవటును. ఇట్టి 

వాక్యములందు నిర్థార్యము నిర్ధార్యము చేత నే నిర్ధారితమగును గాన నిజ్యాంతవిశేషణ క్రియ 

లకుం గర్హ యొకణే గాక తీరదు. అది తప్పుగాని పనిగాదు, ఇందుం బని కర్త, ఇదియే 

నిచ్యంతమునకును సమాపక | క్రియకును గర్హ. "వర్భసమామ్నాయమందలి” అను నిందలినివ 

రణచాక్యమున వర్భసమామ్నాయమందలి ళకారమనునది కర్త. నిజ్యంతవ్యతిరేకసమాపక 

నులగు కానికాదులలో నిద్యాంత మున కలఘుల కారమును సమాపక మునకు వర్ణసమా 

మ్నాయమందలి శేకారమును గర్హలగుచున్నవి. ఇందు నిర్థార్యముగు వర్ణసమూమ్నాయ 

గత ళ కారము తద్భిన్న మగు నలఘుల కారము చే నిర్ధారతమగుట చూవట్రెడి. ఇట్లు భిన్న 

క_ర్తృకత్వము భిన్న విషయ పృదర్శనముచే నిర్థార్యమును నిర్ధారణమం చేయుట యనునవి 

విశల్సార్థక మగు కానియను నవ్యయముతో వైనవ్యతి రేకనమాపక కి క్రియాఘటిత వాక్యము 

బం చే కనున ట్లును. కాన వర్శసమామా్నాయమందలి యను సూరివివరణనాక్యము నజ్ 
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ద్వయార్థక ము గా౭జాలదని నొక్కి_పలుకుటే గాక యిందలి కానియనునది వికల్చార్థక 

మగుట వర్షసమామ్మ్నాయగత భళకార మలఘువుగాదని స్పష్ట ముగ సిద్ధాంతీకరించునదిగాం 

జెప్ప వలసియున్న ది. సూరిమతమున వర్దాసమామ్నాయ గతళ కార “"మలఘువని సిద్ధాంతీ 

కరింవ గుప్తార్ధవ, కాళిక బద్ధకంకణమై వీని భేదమును మజచినదిగానం గాని కాదులలోం 

గానియను దాని కలఘుళ కారమును గాదనుదానికి వర్ణసమామ్నాయగ తళ కారమునుగ ర్హ లె 

భిన్నక ర్త కత స్పష్ట్రమగు-చున్నను నేకకర్తృకమనియే భావించియుండనోపును. గుష్తార 

వ్ర, కాళిక వర్ణ సమాహ్నాయమందలి యను సూరివివరణ వాక్యపుం (బృణాళికను దూణా 

తప్ప కనుకరించున చై ' కాశీవాసియగు బ్రావాణుండు వి ద్వాంనుండు గాని విష్రండు గాండు" 

అని యొక యఫపూర్వ వాక్యమును సృజించెను, న్ ద్వయార్థ కవాక్య మిది యేకకర్త క 

ముగాం దోపీనను నిట్టి వాక్యములం వొక్క విషయమునే గాని ఆెండుఖిన్నవిషయ ములకు 

నిర్థారణ మవ్రసీద్ధమగుట నిట్టి వాక్యరచన తెలుంగు వాక్యపద్ధతి! విరుద్ధమని చౌప్పక తీరదు. 

ఇందు గర్త భూత బ్రాహ్మణు నందున్న భ్రావ్హాణత్వ్ట మున శేగాక విద్వత్త వమునకును 

నిర్ధారణము సేద్ధ మగు చున్న ది. ఇట్టి యెడల ర్రైన్యణవిచ్వాంనుండని శంటిని నిర్ధార్య 

ములు చేయుట తగును, తాం్మిందనిచ్చిన “న చ నస్వీకృతమర్థ గౌరవమ్” అనుదానిభో 

నర్భ గౌరవ మొకటియే న్ దయమున నిర్ధారితమగుచుండుట దాను గన్నారంగాంచుచు 

నిట్టివాక్యమును గల్పించుట కలఘుళే కార-వర్గ సమామ్నాయగ కళ కారముల మేళ వించునభి 

నివేశమే గదా కారణము. అలఘుళి కార మే యగుచెడల నలఘువులకు వేనికిని లభింవని 

వర్దాంతరత్వమును దీనికొక్క_దానికి లభింవం జేయుటకు చాటుపడిన నస్పాటయం క్షము 
గాకుండునా? కాన గు ప్తార్ధప, కాశికయందలి యాసందర్భము నిర్తూలమనందగును, 

ఇంక వర్ణసమామ్మ్నాయమున లేని యలఘుళ కారము నాయా తొవులందు రలడలకు 
నిత్యవై కల్పికములుగా నె ట్రైచ్చటినుండి గొనివచ్చి బాల వ్యాకరణము విధించుచున్న దని 

వర్ణసమామ్న్నాయమందలిళ కారము నలఘువుగంజేయు. వూన్కితో గుస్తార్థ వ్ర కాళిక 
చూపు యు క్షగంళరమును విచారింళము. ఆలభఘుల కారము పూర్ణ ముగ వర్ణ సమామ్నాయ 

గతళ ౯'రమునే యుచ్చారణసాదృశ్యము ననుసరించి పోలునదగుట చేత వర్ణ సమామ్నా 
యగతళ కార లేఖనము నే, కాల క్రమమునం బొందంగల్రైననియు. నట్టి లేఖన మధ్ధానికిం 
దన కాలమున సిద్ధమైయుండుట వె వానిచాని కలఘూచ్చారణము గల్లుననుటకు మాజుగా 

నలఘులకార నుగునని చెప్పెననియు సంభెవింపవల సీయున్న ది గానం చై యు కియు ననా 

కరమె యనక తీరదు. 

మూల నుంత$స్థముల లఘ్వలఘు ప్రస్తావనను నూచనామ్మాత్తముగ సూ చించు 

నదిగాని దానినే (వ్ర, ఛానముగం గొన్నది గాదు. ముఖ్యముగ సంస్కృత ప్రాకృత సాధా 
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రణముగాని “రేఫాలభుతషమును మూత్ర, మే (వతి పాదించుట కారబ్దమయ్యెనని యెసన్న 
వలయును. మజీియు నానా డలఘులకారమునకుం బ్ర, క్యేక లేఖసము లేదనువిషయ 
మును “రోల అని శేఫకు లకారమును మాత్రమే విధించుటనుబట్టియు డలలకుం దద్వి 

ఛాన మగవడకుండుటంబట్టియు నాయాస్థలముల వానివాని కలఘుక్వ్వమును యథాసంభ 

వముగ నుచ్చరించుటను బాఠకులశే వదలుటంబట్టియు “గురురలౌ చ బిందుయంతె”” అని 

బిందువుచే నలఘురలల గు _ర్లించుటను బట్టి యం విశదమయ్యుడి. కాన మూలము ననున 

రించియు వర్థసమామ్నాయగతళ కారము కాదులవంటి స్వతంత్రవర్ష మే యనక తీరదు 

గాన దద్వివరణమగునిందును నది (వ, ల్యేకవర్ష మే యనియు దాని నలఘువుగ నెన్నుట 

నిర్మూల, వ సంగమనియు సిద్ధాంతీకరింపనగును. దీనణే “రోళథి అను మూలపాఠ 
మమూలస్థ మయ్యెడి. 

సంస్కృత ప్రాకృతతుల్యంబగో భాష తత్సమంబు. ౧౯. 

సంస్కృతము. నంస్క్ఫృ తేనమము. 

రామః 024 . రాముడు. 

విద్యా 900 ం 21 విద్య. 

హరి; శ 65 469 హారి, 

భూః . 66 భువి, 

గాః క క. సోను. 

నొ 00౪ నావ 

దాః re ర ఈల దివి, 

హృద్ . 429 హృది. 

జగత్ ° 0 . | జగత 
జగము. 

పత్యాదు లూహ్యాంబులు. 

సంస్కృతము. ప్రాకృతము, ప్రాక్సతసమము. 

అగ్నిః 29 అ 20 అగ్రి. 

ఆటి; 60 ఆడీ 0 ఆడి, 



సంసగ్ర్రాత ము. ప్రాకృతము. ప్రాకృతసమము, 

ఆల; | బలీ =. టఓలి 
పణ. 

కటు; శం 9 కారో e కారము 

గౌరవమ్ 0౪ గారవం 96౪ గారనము. 

మిరా ° మేరా ఠం ఆ మేర 

యమ; 69 జవెోా తం చజముండా. 

క్ఫజ్ఞారః న. సీింగారో 69 నీంగారము. 

శ, 660 నీర్రి 0 న్రి, 

బ్రిత్యాదు లెటుంగునది. 

టీ. “తుల్యాతు నమా” అనునది మూలము. సంస్కృత మునకును బ్రాకృతమునకును 
సమమగుభావ తళ్సమము. తల్ = ఆసంస్క్భృత ప్రాకృత ములకు, సమము=తుల్య మైనది, 

సంస్కృత ప్రాకృత వదములు తెలుంగున నున్న వున్న టులం బ్ర యోగింప ననుకరణవిధి చే. 

దప్ప వీలులేమిని నమములయి యుండుటే సంభవించదు. ఇంక డుజాది ప్రత్యయ యోగ 

మునంది తెలుంగునం గలుగుట సామాన్య ముగ? జూవట్టును. అపుడును డుజొదుల యోగ 

మునం బాతివదికముల కుళ్వాదులును దుదిహూల్లునకు ద్వితోర త్వాదులును జూవట్టక 
(WW 00 6 

మానవు. కాన నాయావానినిబట్టి మ్యాత్రము సమము గాదని యన నవకాశములేదు. 

అట్టు గాదన్న సమములె సామాన్యముగ లేకపోవలసీవచ్చును. వృకృ్ళతిమధ్యమునందలి 

యక్షరము లెట్టి మార్పు నందకుండుటయు డుజాదియోగ మునశైన యుత్వాదులను మా త్ర 
మే చెందుటయం నమలతణముగ సంభావింపవలయును.  ఆదిభాపషయందు భూద్యాల 

కగుస _ప్రమ్యంతము లే (భువి, దివి 'తెనుంగునం బ్రాతివదికము లగునని రృత్చ మవరిచ్భేద 

మునం జెప్పుటంబేసి యవి తత్సమములే, యని యంగీకరింపవ లెను. “రాముడు భేనువు, 

వముకలిగినసమముల కదాహరణములు. “జగత్తు జగము అనునవి ద్వితో్వ్యత్వములం) 

మువర్థ్మక నుం 'జేరంనవాని కుదాహరణములు, ఇల్లై తక్కిన న్రాహ్యాములు. కారమును 

బ్రాకృతసమమునకుం గటుశబ్దమును మూలముగ6 జూపుటకంటి వర్ణ సారూవ్యము నను 

సరించి కూరశబ్దమును మూలముగ6 జూపుట యుచితమని (మాఢవ్యాక ర్త మోరశబ్దము 

కారమరము గలదియె యని యర్భతే "ల్యమును గూడ “మారలవణవర్గనం చి అని న wy 



టో స౦జ్ఞావరి చ్చేద ము. 88 రకల. 

అగ్మ్ త్యాదులు ప్రాకృతవదములకు వర్ణ సారూవ్యము చే మిగుల దగ్గఆగా నున్న 
వియుం బ్రాకృత ప్రాదికములంబోలి మార్పునందక యున్న వియు నగుట వానిని బ్రాక్ళత 

సమములుగం బేర్కూ నెను, 

సంస్కృత ప్రాకృత భవంబగుభాష తద్భవంబు, ౨౦. 

సంస్కృతము, సంస్కృ తభవము. 

ఆ కాళ; 90౪ ఆకసము. 

చన్ద)ః 0౪ చందురుడు. 

తమబ్దః 06 తమగము. 

'తావమరనమ్ ఆ 66 తామర 

నారాచ; 02 నారసము 

నెవము. నిభ ః 46 | ఇవము. 

మొకము 
ముఖమ్ . ౭ | మొగము 

మెకము 
మృగః | మెగము 

వక; ం వంకర, 

వేసరః వెసడము 
సము దః సంద్రము 

సూచీ . నూది. 
స్మరః మరుండు 

హారణమ్ అరణము 
హరితాళమ్ హరిదళము 

ఇత్యాదులు గ్రుహాంచునడది, 



24 బాలవ్యాకరణము 

సంస్కృతము. ప్రాకృత ము. ప్రాకృత భవము, 

అభారః ం 5౪ వంగాలో 4. ప్రంగలము. 
0 జ! 

అప్పశరాః : ee అచ్చ రా 0 అచ్చర. 

ఆళ్చర్వమ్ ... అచ్చరం 0 అచ్చెరువు. 

పళథ్వొళత్ ౪౪ పకా సా 2౪౪ పనస, 

పృథివీ పుఢవీ YT) పుడమి 

యాణమహమ్ “9౪ వయాణం శ 4 ల పయనము 

( పవడము. 
ప్ వాళ; 969౪ వవాళో . | వగడము. 

మత్సరః ఎం మచ్చరో ... మచ్చరము 
యజ 8 జజ్ల" ఇ 02 జన్న ము 

లతుః ం లచ్చి . 2 లచ్చి 

నిష్టుః త విర ఇ తలి వెన్నుండు 

వైద్యః + 2 "విజో 0 వెజే 
౬్లా జ జ 

_స్రమ్మః ఈ 66 ఖంభో 6౪8 కంబము 

స్టూలమ్ 6 థోరం 46 తోరము. 

ప్రిక్యాదులు తెలియునది. 

“వకృతిద్వయజా తజ్ఞా” అనునది మూలము, సంస్కృత ప్రాకృత ములనుండి 
పుట్టినభాప తద్భవము, తల్ =ఆసంస్క్ఫృ త ప్రాకృత ము లనుండి, భవము=పుట్టినది. వర్ణ లోవ 

వర్ణా? ను-వర వ్యత్యయముల నంది సంస్కృత ప్రాకృ తవదసంబంధ మూహాగోే చరముగం 
జేయుపదజాలము తద్భవమని కాత్సర్యము. పట్రికయందలిభవములలోం గొన్ని సంస్కృత 
భవము లగటయు. గొన్ని ప్రాకృత భవము లగుటయు వర్థ సన్ని హి తసంబంధముమూల ము 

నే యయ్యును, వర్ణ లోవ-వర్హాగమ-వర్ణ్య వ్యత్యయాదివికార ముల నందినవదములలో 

నే వేని వేని వేనితోడ దగ్గ అసంబంధమ్యు , గలిగియుండునో వానివానిని నాయాసంస్యత 

ప్రాకృతభవములంగ నిర్హయించెను. 

ఇండలియుదాొవా రణము లెల్ల సంస్కృత వదములు మూలముగం గలవియె గాన. 
బ్రాకృతసమభవముల చెల్ల సంస్క తభవములుగ నిర్ణ యించి ప్రాకృలసమభవవిఫాగ ము 
లనావశ్యక్రము అనం జనును, కాని సంస్కృతమున జూవట్టని ప్రాకృత చేశ్యములనుం డి 

క్ని 



సంజ్ఞావరీ చ్భే దము. కీ 
ద్ర 

కలిగినపదములు తెలుంగున చేవైనం జూప శక్యమేని యవమ్విభాగములకు సార్థకము 

సంభవింపక పోదు, 

శ్రీలింగచేళవ్యవహారనిద్ధం బగగుిభావ చెళ్యంబు. ౨౧. 

జారు - వేరు - ఇల్లు - ముల్లు - కోట - వేట - దూడ - మేడ - 

కోంత _ లేత . తావి - మోవి - ఇత్యాదు లరయునది. 

టీ, 'వృవాహినీ దేశ్యా” అనునది మూలము. దేశ్యమనంగా దేశమున బుట్టినది. 

సంస్కృత ప్రాకృతసమత్వము గాని భవత్వముగాని యించుశేని యూహోాగోచరము7ాని 

వదజాలము దేశమని భావము. త్రిలింగ బేశమనంగాం దెలంంగు దేశము. అందు వ్యవ 

హార ప్ర సిద్ధ మైనభావ చేశ్యమనంబడును. శ్రీశైల - దాతారాను _ కా శేశ్వరము లను 

శే c వ స కిం గలి మూడు ఈ తృముల శివలింగములు గల ప్ప దేశము గానం ద్రైలింగసంజ్ఞ దానికి గలి 

నందురు, అనంగాం _బెమూండు, శివమే తృముల మధ్యవర్తి యగు దేశమని భావము. 

మూండు కళింగములు గల బేశముగాన; ద్రికళింగబునునంజ్ఞ కలిగాననియు దానినుండి 

ల, లింగళబ్దము గలిగెననియుం గొందఆండుు. (మ, ల₹"వరుద్రి దీ యమున ద్రైలింగ పదము 

గనువట్టు చున్న ది. సై వివరణము శ్రైలింగవ దవ్యాఖ్యానావసరమునంద ద్వా్యాఖ్యాత కుమార 

స్వామి యజ్వ యొనశ్చెను. ఈచర్చ చేశచరిత్ర, జ్ఞులదగుటం బేసి వరిత్య క్తము, నాండును 

బట్టియే భాషకును దానివ్యవహరించు ప్ప వ జలకును. “జలంంగవ్యవహారముక లైనని సూరియఖి 

ప్రాయవడుట స్పష్టము, ఇందలియుదావ్భాతుల కెల్ల సంస్కృత ప్రాక్ఫృత వదములనంబంధ 

మూహాగోచరము గూడం గామింగేసీ శుద్ధ చేశ్య్ళములని సూరియూ హా, (పాఢవ్యాక ర్త 

మాత్ర మిందలి కోట కోట్టశబ్దభవముగను బేట పింఠాశబ్దభవముగను జెలి పెను. వ॥కృతి 

వికృతుల కర్గ భేదము క్వాచిత్కమగుటను, సామాన్యముగ అకారాంతభవములక్షు 

జి పం శామ్ ఢా వ ఎద్య డ్ గాందగు నాంధ్రవృత్యయము వేరమిన్సికోటపేటలని జనవ్యవహారము సిద్ధమగుటను, 

సూరి కోటపేటలను దేశ్వములుగచే యెంచియుండును. పేట వల్లెయనునర్గము నిచ్చు 

నది గాక (ముత్వాలెపీట) యొకవరుసంజెవ్వునదన్న నీచర్చశే సంగతి లేదు. పింఠాభవ 

మన్న పేటలో టవర్థ్య మునకు ముందర్ల బిందు పీడవల యును. 

సలత్యీఖాముగ సంస్కృత స్రాకృకసమభవములం 'ఉల్పి కద్భిన్న ముగ జేశ్ళమును 

ని'ర్టేశించుటరోటీసి సమభవ దేశ్యరూవమగు తెనుగున కంతకునుం చెనుంగులాత్ణికులం 

సంస్కృత స్రైక్సతముల ౫ మూలమనిరను నిమర్శకో క్షి నిరాకరమయ్యెను, చేశ్యవిషయ 
మునం దాము మూలమును జూవంజాలక మిన్నకుండ వారిపై నానిందమోప్రట కించుశే 
నవకాళము లేదు గదా! ఇంక ద్రావిడభాసపాసంబంధ మును బరిశీలించి యాయావానికి 
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మూలముల నాయాఖొపషనుండి చూపెడు భాషాతత్వళా స్త్రజ్ఞక మాత్ర, మాంధ్రలాతణి 

కులకు లేదనునంళశము సత్యమనక తీరదు. శేవల మాద్య పృకృతిం బరిశీలించినపండితు లే 

యాంధ్ర వ్యాకరణక ర్తలును దద్విమర్శకులును నగు టయం భాషాతత్వపరిశీలన మవ్వారి 

బుద్దికి రానిదియునగుట నమా రము తొల్లి యనాదృతమయ్యును. 
థి ౧ ధం 

లతుణవిరుద్ధంబగుభాష గ్రామ్యంబు. ౨౨, 

వసాండు _ అెసాండు - వచ్చేని- అెచ్చెని - వచ్చేవా(డు - తెచ్చు 
—- అవల 

వాండు - వచ్చేటివా(డు - తెచ్చేటివాండు. ఈభఖావ, వ్ర యోగంబున 

కనర_౦బు. 
సహా 

టీ, “అనియమాద్దా/వ్యుమ్', “పామరాద్మిప్పయు క్షం య శ్రద్దా) మ్యుమభిధీయ లే 

అనునవి మూలములు, లతణవనంగా శాస్త్రము. వ్యాకరణశా స్త్ర మునకు గట్టువడని 

పదజాలము గ్రామ్యమని తాత్పర్యము. గ్రామ్యమనం౭గా ననాగరకుల యసనభ్యవ్యవ హారము. 

గ్రామ్యము నియమరహితముగు మార్ప్చుగలదిగాన నియమమునకు లొంగనిదాని నెల్ల 

లక్షణక ర్థలు గ్రామ్యమని వ్యవహారించుట యాచారవముయ్యెను. అనుశాసనమునకు6 గట్టు 

వడనివగుట నిందలి యుదాహ్హతు లెల్ల గ్రాన్యుములు, ఇట్టి యనభ్యమగు నియమమునకుం 

గట్టువడనిభాపను గృంథములం (బృయోగింపరా దని (గృహించునది, ఇందలిగ్రామ్యు పదమున 

కసభ్యవ్యవహోార మే గాక యనుశాననవిరుద్ధ మును నర్ధమయ్యొడిం గాన ను _త్రరసూూత్తము 

నందలి కజకంఠాదులకును గ్రామ్యత కలుగు చున్న ది. ఆలంకారిక గ్రామ్య ము వెయాకర 

ణికగ్రామ్యమునని గ్రామ్యము దిషవిధమగు. ఆర్థవిచారము (వ ధానముగం గొన్న వా 

రాల౦"కెరికులం, శబ్దవిచారము సృథానముగ చెంచెడువారు వె యాకరణులు, ఇది 

వ్యాకరణముగాన నిం దర్భవిచారమువలని గ్రామ్య మ ప్రస కృమనుతలంపున నవిచారితము, 

3 ళో 'గ్రాన్యుం త త్తద్విధా సాధు అను నాధర్వణము ననుసరించువా6డై, ప్రాఢవ్యాక_ర్తయు 

నిట్టియసభ్యవ్యవవోర మాయానీచ పాశ్రలధోరణికి నెజమైయుండునుగాన్న నాయవసర 

ముల గ్రృంధములందును నువయోగింపనగునని వివరించెను. దీన నిట్టి యసభ్యనియమ 

రహితవ్యవహోారము సామాన్యముగ గ్రంథ వ్రయో గార్డు ము గాదనుట స్పష్ట్రవడెడి. 

ర వహారం దష జాం | | ఆ వ్ట్వ్య మవోరంబుల ఎ్రప్టంబు గ్రాహ్యాంబు ౨5 

"వదలు వచివహారించినమాట గామ న హూం పెద్దలు వ్య రిం స _గ్రామ్యంబయిన గృహంపందగు 

నని తాత్సరర్టిము. క అక ంఠుండు, వాంగొడ్డము, జీవగ జ్జ, కపిలకన్నులు, 

కి పీలగ డ్రము, కవిలజడలు. 

ది సంజ్రవరి వఇెదము, ర్త నంజ్ఞ్ఞ చ్చ 

au 



స౦జ్ఞాపరి చ్చే ద ము. ప్రి 
లు 

టీ, “కఆకంఠముఖా హితాకి అనునాధర్వణము మూలము, ఇందుదాస్ఫాతు 

"లెల్లం గవివృ్యయు కృములు, కాన నార్యవ్యవహార మన౭ దొల్లి టికవీశుల గ్రాంథిక 

జ ౧ NY నో rs వృయోగములె యముడి తొల్లిటివారంవ్యృవహారమునకు గ్రృంథవ, యోగములె శర 

క్యాములనుట నిర్వివాదము, కానం బూజ్యులగు క వుల గ్రాంథిక వ, యోగములు నియమ 

మునకు. గట్రువడని వై నను బర్మిగ్రావ్యాము లే (సృయోగార్హ్యములే యని భావము, అను 

శాసనమునకుం గట్టువడనియాట్టి కపీశుల వ యోగ ములకు మాత్ర, మె గ్రంథవ యో 

గార్హత్ యంగీ కార్యము; కాని యట్టివానిని మతీకొన్నిటిని మా త్ర మనుకరణవిధిని 

గల్చించి (ఈ, యోగింవరాదు. ఇట్లనకున్న వ్యవవోరమంతయు. (బి, యోగార్హ మె 

యయెడి. ఇవియెల్ల భారత వ్ర యోగములు, 

“బహు వీ హి కీ సమఫఘటితంబ చూవటెడి ననునియమంబునకుం గటు వడమిం జేసీ 
(WJ ey లు లు 

న నం 2 3 జం సం Q న క అకంఠుండు గ్రామ్యమయ్యును.. (చూ. సమా, ౮) "కర్మ ఛారయము త్రికపూర్వకమె 

యేని, స్రీసమవూర్వక మైమెని, మువిభ క్లి చిహ్ని కపదస్రూర్వక మెయేని, యగు” నను 

నియమమునకు: గట్టువడని వగుటంజేసి, “కపిలకన్నులు, కపిలగడ్డము కవీలజేడలు” అనునవి 

గ్రామృములయెను. తెలుంగువిభ_క్టిచేరని నంస్కృతవదములకు వేనికి చేసమాసమును 

చెలుంగువదములతోడం గలుగదుగాన “పొణగొడ్లము జీవగబ్లి అనునవి ,గామ్యము 
WW డ్ లు (WW 

లయను, 

బాలసరస్వతి క ఇ9క ౦ఠశబ్దమును మి శ్యబసహు ప్రీహిగ భావిం చి కఆ కంఠశబ్ద్బగత 

ఠ కారమును సమాసాంత్యవ్రృత్యయముగ సమర్శింపం బాటువడెను. తదనుసారియై 
న wr A ¢ తం అ యహోబలవండితుండును దీని మిశ్హబహు ప్రీ హిగం దలంచి కర్వచిదంతిమ వర్ణ న్య సమా 

సాంళత్వమిష్య తే” అనునధర్వణకారికను నలరువిల్తు, డిత్యాదులందు శబ్దగతముగాని 

యంతిమవర్భ్శ మునకు సమాసాంతతనుగల్పించుదాని నా ధారముగం చేసికొని యసంగత 

ముగ; గఆకంఠశబ్దగతఠ కారమును సమాసాంత ప, తృ్యయముగంజేయయిత్నిం చినవాండుం 

“కజకంఠముఖూ హితాొః అని యధర్వణు:డు 'గ్రామ్యుం త త్తద్విధా సాధు” అను 

నళ శ్వా ఇడ ॥| అర్య టల జో ఆడో పూర్వార్థమువే వ్యావహారిక గ్రామ్య గ్రాహ్య తావసరమును ముందు బెల్పి పిదవ మహాకవి 

చృయుక్తములగు ఏనికి: ద్రైడ్రియం జూవం హెటువడక సూరివలెనే కవిప్ర్కయు కము 

లగుటం గ్రావ్యా మనుచుండ వీరి ట్టసంగతముగ నధర్వణ కారికకు ముడి వెట్టి సాధింప 

దలంచుట యసంగతముగాన నీసందర్భ మనాకరము. ప్రౌఢ వ్యాక కజకంఠశబ్దమును 

గరకంఠశబ్దభవముగాను, బ్రాణగొడ్డమును బ్రాణకుట్టకశబ్బభవము గాను, సంస్కృృతక్షపిల 

.శేబ్దమునుండి కలిగిన కవిలశబ్దమొండు గలదనుచు గపిలళబ్దఘటితసమాన తయమున్లు 

గవిలశబ్దఘటితములుగాను . షిద్ధాంతీకరించి, పహాూంసయాన థ వములగు నంచయా నేత్యాదు 
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లందు యానపదమవికృకంబై నిల్చినళ్లై ప్రాణగొడ్డమునం బ్రాణవదము నిల్పెనని 

యుక్తిని గనుపజచి చిన్నయసూరి గ్రాంథిక గ్రామ్యములుగ చెన్నిన వానిలో జీవగ జ్ఞకుం 

జ y న్ ధాత 
దప్ప నితరముల కెల్ల సామౌసిక గ్రామ్యతను దొలంగిం చినాండు, కల్లను ససంస్కతేశోబ్ద 

భవముగాను నిరూపింప శక్యము7గామిం గావలయు దానిని మాత్రము వద లెను, 

అయినను ననాం ధ్ర వర్ణ మగుఠ కార యోగమునం జేసీ కావలయు నాతండు తనశబ్దరత్నా 

కరమున గజకంఠశబ్దమును వై కృతగ్రామ్యముగ నిరూపించినాండు, నేఫశకట రేఫ 

ప్రాసానంగీ కార మోళబ్దసాధుత్వమువిషయమున నిందజి కిన్ని చీకాకులం గల్పింజెను. 

శాసనముల గో వర్యాయముగం గవిలశబ్దము గన్పట్టును. కాని వాబ్యయమున నిందలి 
రు €ం న 

సదూస్మత్క యమును వదలినచో నెచటను వ్య స్తముగం గాని సమ స్తముగం గాని తెలుం 

గున వర్ణ వర్యాయ ముగ కవిలశబ్ద్బమును నిరూపింవ నశకన్టము. కాన. (బాఢవ్యాక ర్త 

కవిలశబ్దకల్పన మును గృ త్కిమమే యయ్యుడి. మజియు వీనిని సూరి వకారమధ్య ములుగ 

నిరావింప్క, వానియుబునుం దలంవక, బ్రౌఢవ్యాక్షర్త వకారనుధ్యములుగ నెన్ను ట వింతగా 

నున్నది. ఇంకకు పవ స్రాసానంగీ కార మిట్టియసంగతసిద్ధాంతముల నాతని వెం 'జేయింభె 

ననుట యుచితము, అంచయా+నవదమున ను త్తరవదీభూతయా=నపద మవికృత మై గన్పట్టు, 

ప్రాణగొడ్డశబ్దమునం బూర్వపదీభూక ప్రాణవద మె యవిక్ళ తాంతంబు. ప్రాణగొర్జాంచ 

యానలకు సమానై క్యము లేదు. కాన వీనికి సాటియె లేదు. భవములలోం బూరోో 

తరవదములలో నేదెన నవికృ తాంతము గావచ్చుననినం గపిలశబ్లసమాన తయ మును 
అరె యుల టె లో 

కటకంశేత్వాదులును సాధువులగుటయే గాక భవకల్పనమువలని వ్రయాసమును ఠకార 

o గ శి జ మ నాంధ్రృవర్థ్యమగుటవలని గ్రామ్యాతయు. దప్పిపోవును గదా! అట్లే జీవగజ్జను జీవ 

కాష్టైశ బ్బభవమన్న దాని గ్రామ్యతయుం నొలంగుంగదా! కాన నివ్వాని విషయమున 

నైన శ్రీ లింగలతణశేవక ర్త సీద్ధంతము లన్వరసములని తోంవబెడి. కవి ప్రయంక్తము 

లగుట గాహ్యములను సూరిసిద్దాంత'మె రమణీయము, 
Uy థ్ 
కావ్యభాషశే వ్యాకరణము. కావ్యభెపాస్వరూవ ప, కాశన మె వ్యాకరణ 

'వృయోజనము. “వస్తాడు. తెస్తాడు” అనునిట్టివి కావ్యములం గానరావు. కాన 

వ్యాకరణ మిట్టివానిని గావ్యవృయో గానర్హ్హములుగ నెన్నుట యుచితము. జనవ్యవహార 

ముననున్న జీవద్భాష యనంతములగుమూర్పుల నందుటయు్క నాాయాకాలపుంగవు 

లట్టిభొాషయందలి పదజాలమును గ్రాంథిక భాహానియ మబద్ధముగం జేసి పృయోగించు 

టయుం గలదు. కాని వ్యవహారమున నున్నయ'ట్లై యే గృంథములందును ేకవియంను 

బ్రయోగించుట గానము, కాన గ్రాంథిక భాష వ్యవహార భాషకం టె ఏిలతణనుగుట 

కలిగెను, బీవద్భాహెపరిణామ మొక కట్టుంబాటునకు లొంగునది గాదు. ఆయా కాలపుం 
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గవు లాయావ్యవహారవదముల నున్న వున్నటులం (బ యోగింపక సంస్కరించి వయో 
Uy 

గంచుటంచేసి ప్రాబీనగ్రాంథికభామోనుకరణ మవ్వానియందు. దో౭పక మానదు. అను 

కరణమునం ,బ మాదములుగలుగుట సపహాజమగుటం జేసి కొన్నిట వై రుధ్యము చూవట్ట 
లో యా ఉం 

వచ్చును. కాని సామాన్టముగ నియమైక్టమే యగవడుచుండునుగాన గ్రాంథిక 

భాపాస్వరూవ మంతగ నియమశూన్యదున నవకాశము లేదు. నియమసాదృశ్యముం 

జేసియేని గ్రాంథిక భావ సర్వజన సా ధారణము గానోపును. వికాలమున నేమండల 

మున నున్నకవి యాయామండల ములందలి యాయా కాలపు నియమరహిత వ్యవ 

పహోరము నున్నదున్న టే (గ్రంథముల నువయోగించు నేని, యాయాకాలములం చాయా 

మండలముల'వారికశ యవి యర్భ మగు టయంం, దరువాతివారికిని దదితరమండలముల 

వారికిని నవి దుర్లా)హాములగుటయం, నొకొ_కమండలపుభాష. కొక్కొ_కకాలపుభాష 

కొకొ_కనినుంటు వొకొ-కలతుణ ముదయింవపవలసి యుండుటయు నని వార్యములగును. 

కాన సర్వకవుల గ్రంథములు సర్వసాధారణము లగుటకొజకు, నియ మెక్యముకలిగి 

సరూవత యూహ్యామననళ్లేని గ్రా గాంధీకఫభాష యుండుట యావశ్యకము. కావుననే 

గ్రాంథికనియమశూన్యజనవ్యవహార మగ్రాహ్యమని లమ్షణకర్తలు తీర్తానించుట జరిగెను, 

ఇందలి యుదాహృతు'లెల్లం గవిప్క్యయుక్తములే యగుట వ్యవహారశబ్దమును గవి 

(ద్ర, యోగవిషయముగ నెన్నుట యనాకరము గాంజాలదు. గ్రామ్యసంజ్ఞ కో సంబంధించిన 

విషయములం చెల్పునవగుట సీళండుసూ త్ర, త నులును సంజ్ఞా ప క కరణమున నుండందగినవి 

కానోపును. 

న కు జ్ ఏ4 ఇది సంజ్ఞ్వాపరి దము 
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లాం? 
ne యమా యు! నో తాతా ననా 

అవ్యవహితోచ్చారణమున వర్ణ ములకు గాని వదములకుం గాని కలిగిన కల 

యిక నంధి నా౭బడును. సంధియందగు పర్ణ లోవ_వర్హాగమ._వర్డా దేశాదుల నిరూపించు 

గృంథభాగముగాన సంధిపరి చేద మనంబరౌ్గను. తెలుంగు సామాన్యముగ నజంత భాష 

గానం దజచుగ నచ్ సంధియే గాననగు, అర్థభంగము గానిచో నగు నవ్యవహితోచ్చార 

జమున గ్రౌనవర్గ లోపమే సంధిన్వకాపమని ఫలితము నెంచనగు. 

ఉత్తున కచ్చు వరంబగునప్పుడు సంధి యగు. ౧. 

ఫూర్యవర స్వరంబులకుం బరస్వరం జేకాదేశంబగుట సంధి 

యనంబడు. 

రాముడు ... అతండు ... రాముండతండు. 

సోముడు ఇ జక వ్రతండు 4౫౪ వనోముండితండు 

మనము  *౨**  ఉంటిమి ...  మనముంటిమి. 

అతడు *౨** ఎక్కడ .., అతండెక్క_డ. 

వతండు ౨౨, ఒకడు ... ఇతండొకండా. 

టీ, “సంధిర్నా చేోజచ్యనుత 8” ఆనునది మూలము. నంధి యనం గూడిక ఆద్యంత 

వర్ణ ములయేకీభావము సంధియని సామాన్యలత్ణము, ఇది యచ్ సంధిసందర్భ మగుటం 

'జేసియు, నందు చెనుంగున విశేషించి వరరూవసంధియె చూపట్టుటం జేసియుం, దొలి 

యచ్చునకును దరు వాతియచ్చునకును దరు వాతియచ్చా చేశమగుటయే సంధిలమ్ణముగా 

నన్నెను. ఫూర్వవరాచ్చుల కెండింటిస్థానమునం బరాచ్చు నిల్చుట యచ్ సంధిస్వరూవ 

మనుట స్పష్టము, “ఫూర్వస్య పరరూపత్వ మృత్రే)వ నియతం భ కేల్” అనునాధగ్వణ 

మీమాట కాభారము. ఆచేశమనంగా నున్న దానిని లేక యున్న వానిని దోసే యొకటి 

దానిస్థాన మున లేక వానిస్థానమున నిల్పుట, వర్ణ ద్విత్వమును నుమ్టుగాగమాదులును 

(దృుతమునకగు _ బిందునంశ్లేమోదులును నవ్యవహితోచ్చారణమూలకములే యగుట 
నయ్యవి సంధిపరిచ్చేదవిషయకము లేయని సంభావింపవ లెను. కాన శేకనాదులు చెప్పినట్టు 

వ్రూర్వపదాంశ్యవర్ధ ము క్సరవదాదినువర్గ ముతో నితరావ్యవహితమై కలియుటయే 
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సంధి యనుట లెస్స, రాముడు_అకండు: ఇందు బూర్వవదాం త్యాచ్చగు ఉఊకారము 

నకుం బరవదాద్యచ్చుగు అకారము పరముంగాగ నీస్తూత, ముచే చనాశండచ్చులకును 

బరవదాద్యచ్చగు అకార మాదేశముగా “రాముండతం' డయ్యెను. ఇట్ట తక్కినవూవ్యా 

ములు. వ్యాక రణశా స్త్ర పద్ధతిలో త కారవ్యంజనముం (త్ జేర్చినవి తత్కాలము సే 

యనంగా నిక్టిష్టమగు నవస్థ నే "తెల్పన వగుటంచేసి సూ త్రస్థమగు “ఉల్ ” అనునది 

సోషకారము నే తెల్సెడి. సంస్కృత మునుండి తెలుంగునం గలుగు దీర్ణంత శబ్ద ములక 

సము వెంటనే కలుగునుగానం బెలుంగున నవి ప్రాస్వము లైయే యుండును, 

అపుడు వాని కాయావిధులచే సంధి కలిగెడి. ఏ కాకర సంస్కృృతశబ్దములకును 'దేళ్య 

దీర్ధాంతములకును వ్రాస్వము నంభవింపమించేసీ యవి యాయాసంధివిధులకు విషయ 

ములు గా౭జాలవు. ఇదంతయు. బరీత్నీంచియే సూరి య ్వేతో్యత్వసంధివిధులందు 

తకారవ్యంజనమును “అ, ఇ ఊం” అను నచ్చులకుం జేర్చి (అజ్, ఇల్, ఉల్) 

స్వములకు మాత్ర, మే సంధి విధించెను. “అత్తు, ఇత్తు, ఊత్తు* అను ద్వితో్వోత్వరూవ 

లంగాగమద్విత్వములనందినవని యెజుంగునది. (చూ. తత్సమ. 68) 

CC 

వ్ర 
ము 

(దృుతవూర్వములగు ఊకారముల కీసూ త్రము చే సంధి రాదనునంశము వభ మే 

త లేంకాదిసూ త, సందర్భ ములచే స్పష్టమయ్యొడి అఖండపదమున కవ్యవహితోచ్చార 

ణము సంభవించుట సహజము, వ్యస్తములగు పదముల కవ్యవపితోచ్చారణ మిచ్చి 

కము గానోపునుగాన నట్టియెచ్చికతను దొలంగించి నిత్యముగ సంధి విధిం సీసూత్ర, 

మారబ్ధమయ్యొను,. సంస్కృత మాన ద్రిత్యయ ప్ర కృతులయుు, ధభాతూపసర్ల ములయు, 

సమాసాంతర్ల తవదములయు సంధి మానరానిది. ఇతరములగుతావుల నది మొచ్చికము. 

తెనుంగున వాక్యారంభము మొదలుకొని వాక్యాంతమువజణకు నడుమ నేదేనొకనంధి 

గాక తీరదు. కాన 'చలుంగు వాక్యముల విసంధియే గనువట్టదనుట స్పష్టము, ఇందు 

వికల్పార్గకము లెన్వియు నగవడమి నీవిధి నిత్యమని గృహించునది. 

ప్రభథసుతరవిభ కీ శ త్రర్థచువర్ణ ంబులందున్న యుకారనసునరకు 

సంధి వైకల్చ్పకముగానగును. ౨, 

నన్నుక a? అడిగ re నన్ను నడి. 
కొొటుకి చె. 

నాకొజుకుకొ ons పచ్చ 999 సా ణు లు 
నాకొజకుని చ్చె, 
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కు - నర్వ నాకాదరువు. 
నాకుకొా ss ఈ వ్రు ౭౭౭ నాకునాదరువు. 

- నాయందాశ్. 
నాయందుక౯ . అ ౪8 ఆశ అత 

నాయందునాళ్ , 

దు డు. 
ఇందుకా ౨... ఉన్నాడు. నమ. 

ల ఇందునున్నా (డు, 

దుంటివి, 
ఎందుకొ 2. 6ఉంటివి 0 ఎందుంటి 

( ఎ౦దునుంటివి. 

( వచ్చుచుండెను. 

( వచ్చుచునుండెను. 
చూచు చేగాను. 
| చూచుచునే”ాను. 

వచ్చుచు౯ 44, ఉండెను. =. 

_ టీ. “అనాదిమ విభ క్రిషూతో వా అనునది మూలము. (ద్రుుశవరకములగు 

ద్వితీయాదివిఛ క్తలందలి ఉకారములకును, శత్రర్భక చవర మునందలి యుకారము 
. మా 

నకును నచ్చు వరమగునపుడు సంధి వికల్పముగా నగును, వికల్పమనంగా నొకమాజు 

కలుగుట  యొకమాజు కలుగక్రుండుట. త్ర టల లంగకుం శత్రర్ణ్శకచువర్థము. | క్రియాజరి. శీలింవ 
ew 9 సు (తృముచే సిద్ధించును, ఇది దు, తౌంతము. ఇది దృుతపూర్యోో్టకార నంధివి ధాన 

మగుటంచేసి ఫూర్వవరాచ్చులకు నడుమనుగల దుతము వాని యివ్యవపహి 
తశ్వమును జెఆచునదిగ భావించరాదు. నులీయుం బూర్వవరాచ్చులనడుము నున్న 
(ద్రు,తము సంధివి ధాన సమర్థ బ్రమువేతనే లోపించునదిగం దలంవవలెను. _సంధిలో 

నవసానమున' ద్రుతస్వర్యదు,తలోపముల విధించువిధినిం | బ్రవ _ర్లింపంచేయుట యన్వరస 
మని తోంవెడి. ఇంతియగాక తృతీయాదివిఛ కలకు నుమాగమమును విధించువిధులను, 

యుష్మదస్క దా క్రార్భ కములకు ద్వి తీయెకవచనబహువచనములందు “నిన్నును, మమ్మును, 
నన్నును మమ్యును, తన్నును, తమ్మును,” అనురూపముల నివతించు సూరి వ్రాంతయు 

వచ్చుచును నని శత్రర్థమును సాధించు ప్రణాళికయుం బ్రథ మేతరవిభ క్ర కారముల 

కును బరవదాద్యచ్చునకుకు నడుమ నున్నది యుత్వవిళిష్తన కారమని యనకతీరదు. 
ఆట్లయ్యు నిందు సూరి ధ్వితీయాదివిభ క్రలయు శత్రర్ధకములయు ద్రుతమును బొల్లు 

దం 

రూవముగ నిర్దైళించి _ సంధిని విధించుటనుబట్టి (దు,ళవ,కృతికము సంధివిషయ ముగా 

దాన్మిద్రుశము లుప్తాచ్చ మై యచ్ నంధిలో నదృశ్యమగునని యనుమానింపవలసీ 
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యున్నది. “అచాం సంభా దు (దు,తోఒదృళ్యః స్ట నీతో=వి చ భవత్సదాి అను నాధర్వణ 

మిందులకం బ్రమాణము. నన్ను కా అడి: ఇది ద్వితీయావిభ _్రీన్లో కారమున 

కుదావహారణము. ఫూర్వవదాం త్యాచ్చగు ఊకారమునకును బరవదాద్యచ్చగు అకార 

మునకును బరసదాద్యచ్చగు ఆకారమే యాదేశమగుట 'నన్నడిగి నయెను, 

ఇది వికల్పవిధిగాన సంధి కలుగకున్నం బొల్గున కారము వరవదాద్యచ్చుతో. జేరును 

గాన “నన్నునడిగో నగును, లేదా ఫపూర్వసూ [శ్ర ముచే ద్రుశముమోంది యం కారము 

నకును సంధియయ్యెననియేని సంభావించునది. ఇట్లే “నిన్నడిగా నిన్నునడి, మిమడిగె, 

మిమ్థనడి ౫ అను మొదలగు యుషమ్మదస దాశ్తార్భక ద్వితీయైకవచనబహువచనరూవముల 
నంధ్మివ్శ క్రియ నూహిం-చునది. పెరూవములు ద్విత్వరహితము లగునపుడు సంధి రాదని 

ద్విత్వరహితములగు దిషతీయో కారములకు సంధి రాదనుసూ శతృముచేం _పౌఢవ్యాకర్త 
శాసించి ననేతె మొదలగురూవముల వారించెను. కాని వీని నేగాక యిట్టి వానిని మీ 

కొన్ని ంటినిగాడ జడ్డక ్ క. రంబు వదాదిస్వరముతోం గూూడునపవుడు జడ్డుకు లోవంబు 

లేదని శాసించి నూరి వారించువాండు గానం ద్రిలింగలవ్ణ శేషక్ష ర్త వ్రయాసము 

వ్యర్థ మని తోంచనగు. కాని జడ్డక్క- రే త్యాదినూ త్ర తము జడ్డలు లేని ద్వితీయో కార 

ముళే సీసూ త్రమునకు వి షయములు గాకుండ నడ్డంజొలనిదగుటను, జడ్డక్కరము సం 

ధించునపు జే యడ్డంగలుగుటను.ద్రి లింగలక్షణశేవక ర్హ కట్టి సృయాసము కలిగెనన 

వచ్చు; కాన ద్వితీయోకారములు  నదిషత ములు తమస రహాబన్న్విశ్వహవనులతోడ 
'వెలయునపు జే వానియుత్తులు నంధివిషయములగు6గాని లాతిచోం గావనుఫలితమును 

బాఠకులు మజువరాదు. “నన్నుక * ఇత్యాదులందలి యుకారము విభ ీ స్థో కారము 
గాదు, నువర్డ కోకారము గాదగుంగాని యది యదృశ్యను మెను. కాన “వినూత్ర 

మిట్టి వానియందు వర్షింపదని శంకింపనగును. నూరి వీనిని ద్వితీయాంతములుగా న 

తించుటను బట్టియు నిశ్శ్ళంకముగ ద్వితీయావిభ క్రుృకారముగ నిందుదాహరించుటను 

బట్టియు విభ కూ గ్టికారమే యని విశ్వసీంవవ లెను. '“న్నుమూహ్రస్వశ్చా బేరమిశని చీ 
అని ఏని వ (వ్మక్రియను సాధించుమూలమున కీతండు ద్వితీయైకవచన బహువచనములందు6 

టి (బ్రత్యయముల కొ చేళశములంగా 'న్న్యుముి అనునవి కలుగునను నర్భమును జేనెనని యను 
మానింతమన్న నింక దిషతీయా వ (వృశగియము లేమి నువర్గము కలుగుట యసంభవ మై 

'నన్నుక అని యుదాహరించుటే యసంగతమగును. కళలుగాని వానికి (దుతము 
తగ్గలియుండుననుశా స్తృము (ఆన్ఫేద్రు, తప సపృకృతయో యున్యుర్ష ర్హ్హ్యునుజీవిక్స దు ఆ 'నిత్యమ్) 

చింతానుభియందువలి నిందు? గానరామి సీయూనాయు. 'నస్వరస మే యగుచున్న ద్ది , 
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అమ్శన్సులు పరముగా న్న్న్కుము కలిగానని యాతండు భావించెనని యూహింతమన్న 

“నన్నును ఇత్యాదులందలి నువర్శకోతారమే విభ _క్రిస్థో కారము గాందగుటయు 

'న్నుమ్మూిలయు'కారము గాకపోవుటయుం.. సంభవించి యిందు బొల్లులతో వాని 

నుదాహారించుటయే యసంగతమగు. ఇంక సంస్కృతసంపృదాయము ననుసరించి 

యమ్యవయవముగను  శసవయవముగను న్నుమ్తూలు గల్లెనని నూరి యూహించె 

ననుకొందమన్నను బ్రకతులందలియు కారములం విభ _క్టిస్థో కారములు గాంజాలవుః 

కాని ద్వితీయావయ వమనుటం జేసీ యవయవిధర్య, నువయపయమున( గొంతవజకుం 

చేవచ్చునని యీకండు భావించెచేమో తెలియకున్నది. లేక యిట్టిచిక్కుల గమనిం 

చియే ద్వితీయాంతములుగం జల్లగా నివతించి యుదాహరించెనో? పైని వ్రాసీన 

త్రిలింగలతణశేవక ర్త ధోరణిం గమనించినను నాతండును నన్ను ని త్యాదిద్విత్వము 

లందలి యుకారములు ద్వితీయానిభ క్ర సికారము లనుఖావనయే _ కలిగియుండెననుట 

తెల్ల ము, న్నుమ్లూలు ద్వితీయాసా భారణములును నితరవిభ _క్షిసా ధారణములు గాకుండు 

టను గమనించి వీనిని ద్వితీయోకారములుగ నిరూపింవెనని తోంచెడిని, బాలసరన్వతి 

న న్నేలె ననుదాని నిధాని కుదాహృృతిగం జూపలేదు. అహోబలవతి యమ్ళస్ఫులకు, 

న్నుమూా లాదేశములని యంగీకరించి “ఆశే దుక వృక్ళృతళ యో యే న్యుర్హ స్రనుజీవిత 

దుగ నిత్యమ్” అనుదానివేం దుదిని నకారము తవిలించి నన్నుక్ ఇత్యాదులందలి 

యుకారముల విభ_క్రిస్టో కారము లనిపించి వథ మేతరసూ తృమునకు విషయములుగాం 

జేసి నన్నేల నిత్యాదిరూవముల సాధిం'వెను. చింతామణివిషయపరికో ధనక_ర్హయు 

“నన్ను” అను దొనిద్విత్వమునందలియు కారమును ద్వితీయోకారముగం జింతామణి ననున 

రించి సమర్థింవ నవకాళము లేదనియు తెలిపెను, కాని దానివంటిదే యగు “మము, 

తమ్ము మిమ్మ” అనువానియందలి యుకారములను మాత్రము ద్వితీయోకారములుగ 

సమర్థింపం బూనుట వింతగా నున్న దనక తీరదు.  మనశబ్రశన్సునకు మాత మే లకారా 

దేశమును, ఏధించుటంబట్టి, నీనా తా శబ్ద ములద్వి తీయాబహువచనములకు ల కారా దేశము 

గలుగదనియు 'మ్హురూవములమోంది శన్ పృత్యయము నవ దొన్యవ్యయే త్వాదివిధిచే 

లుప్త మగుననియు దాన “మమ్ము, మిమ్ము, తమ్ము" అనురూవములందు ద్విత్వములందలి 

యుకారములు ద్వితీయో'కారము లగుచున్న వనియుం6 గావున నాయుకారముల ననాది 

సూ త్ర సంధివిషయ ములుగ 'చెయనగుననియు, వ్రాయు చ్చు వానితుదిని 'అస్యేద్రుత వక 

తయ్యా,యే న్యుర్హ ప్రగుజీవిత్మదు, తా నిళ్యమ్ అనువిధి చే (ద్రుశమును గూర్చి, మమ్మక 1 

ఇట్లుజనుమీట్టు ఆను నట్టిరూపములను సాధించెను, (చూం,చిం.వి.పపేరా 99) తామన్న ట్రై 
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ద్వితీయా బహుపచనవ్రత్యయము నవదాన్యవ్యయే త్యాదిసూ తము మే లం వ్రమగుటం 

జేసీయుం దచ్జ్సానమునం ట్రశ్యోయ మేదియుం గలుగకుండుటం బేసియు, “మృు* అనునది 

ప్రకృతికి శస్ఫు వరముగా నాగమముగ వచ్చినదగుటం జేసీయు "ము అనుదానియందలి 

యుకారము ద్వితీయో కారమన _ నెట్లవకాశమయ్యెనో తెలియకున్నది. “రామున్ ఇ 

అభిరామున్” ఇత్యాదులందు ద్వతీయోశారము లేమింజేసి, విభ_క్లిస్థో కారములం 

గన్సట్టని యాయా నిభ క్రంతములై నశబ్దములందలి యుకారమునకు నంధి రా నేరాదను 

దానము వేసిననియమమునకు (చూ. చి. ఏ. వ పేరా. రర) లువ్తనిభక్రలగుట విభ్రి 

స్టో కారములు లేనివై ద్వితీయాంకములుగ నున్న మమ్ము తమ్ము మ మ్మిత్యాదులేల 

సిషయములం గావో తొోంవకున్నది. నన్నయ వ్ర ద యోగములను దింతానుణి విరోధించు 
నది కాదను తలంపునం దత్స) యోగదృష్టిని దా మిట్లు చింతామణిస్తూత్ర ముల సమన్వ 

యించుట జరి నని తో(చెడి, సాకొజకున్ + ఇచ్చె=నాకొ అకిచ్చె: ఇది చతుర్ధీ విభక్తి 

స్లో కారమున కు దావహారణము. నాకున్ + అదరువు=నా కాదరువుః షష్టీ విభ _కిస్లో కార 

మునకుదావారణము. నాయందున్ + అశ=నాయందాళ:న_ప్పమివిభ_క్టిన్థో కారమున 

కుదాహరణము. ఇందు - ఉన్నాండు=ఇందున్నాండు, ఎందున్ శ ఊంటివి=ఎందుం 

టివి: ఈఇండును న_స్పమోవిభ_క్టి వ, తిరూప కావ్యయము లగటం జేసి వీనియందలి 

యుత్తులు విభ క్త కారసమము లే యనుఖావనతో వీనిని సూరి యుదాహారింవెనండ్రు, 

కాని య త్తదిదమర్థ క ములగు నమహ ద్వాచకములగు,ఆ-ఈ-ని_శబ్దముల కందు వర్ణకము 

కలుగ స్పప్పమేేక వచనమున నేర్పడినరూవములుగ “ఎందు-ఆందు-ఇందు "అను వాని నిరూ 

పింద నగుటంబేసీ పఎపయుదాహరణములందలి యుకారములు విభ క్లిగ్ధో కారములని 

సమ్మ తింవందగును. పకూంతరమున వానికి చేనియందు దానియందు దీనియందనురూవప 

ములు గలుగనగును. వచ్చుచుక్ + ఉండెను=వచ్చు చుండెను. చూచుచుక్ = నీను 

చూచునే గను, ఈ ళెండును శృ తృర్భక చువర్ధ ర్ల కో కారసంధి కుదాహారణములు. సంధి 

కలుగనప్ర దీరూవములం బెల్ల. బూర్వేవరాచ్చులనడుమ చు, దుతము నిల్పును గాన నన్ను 

నడి” నిత్యాదిరావము లగును, చ, యోగ (క్రియల దృష్టని మూలముకంటె ఫెన్న 

ముగ నిందు శ (తర్జకదళ మాద్భతము, రాముల కించ ఇ త్యాదులందు విభ కి కిస్లో 

కారము లేమి నీసూ త్రమే నంధిరాదనియు నిట్టివి దత, పృక్ళతికము లగుట నిది 

సూత్రని శేధమునకుం బొలె “రామునీక్నీంచె ననియేగాని “రామోక్నీంచెినను నట్టిరూవ 

ములు గలుగ వని యు గ్ర,హించునది. ఉత్వనంధి కళో కారములేగాని దు,త వ, కృతికో 

కారములక6 (బ్బా ప్తీందదు గాన “రాముక్” + ఈక్షీంచె ఇత్యాదులు తద్విషయములు 

గాంబాలవు, కాని యిందు మొదటి యుత్వసంధిసూ త్రము కళో కారవర మే యనునసపుడు 
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దు త్యాదు,తప పకృతి కోకారములకు సంధిని విధించు సామాన్యసూ త్ర త మే లేకుండుట 

చేతను, నుదావారణములంబట్టి యే యిత్వసంధిని నత్వసంధిని న శేశారంశారవరములను 

నపుడు ద్రుతా ద్రుశవ్రకృతిశేశారా కారములకు సంధిని విధించుసామాన్యశా స్తృము 

లగవడకుండుట చేతను, ద్రుత వ కృతికో కాలే కారా కారములకు సంధి ప్రా సప్తియే 

లేమి నీవికల్పవిధియేగాక నింకాదినిషేధము నేమ్యాదివికల్పవిధి యత్వసంధివికల్పవిధి 

మున్నగునవి శాస్తసం ప్ర దాయవిరుద్ధవిధు లనవలసి వచ్చును. ని షేధముఖముగనొ నిత్య 

ముఖముగనొ యాయాసామాన్యవిధుల నారంఖించి యాయావానికి విెశేషవిధుల చే 

నిక్యవై కల్పికత్వములం గల్పించుట కా స్త్పసంవ, దాయము. కావుననే దీనిమూలమగు 

చింతామణి “సంధిర్నా చోఒచ్యనుత; "అని యుకారళిన్న మునకు నంధి రాదని నిషేధ 

ముఖముగ సంధి నారంఫించి యాయావిశేవవిధుల చే నాయాయ-చ్చులకు సంధ్మిప్పా ప్రీ 

లేనివానికి నిత్యవై కల్పికసంధులను సమకూర్పుచున్న ది. కాన నుత్తునకె యచ్చు వరం 

బగునపుడు సంధియగునని యవ భారణముం జేర్చి సూ త్రించిన 'నాయాతక్కు.0గల నిత్య 

వె కల్పిక విభులకు సార్థక్యము నంభవించి శా స్త్రనర్మిప్పదాయము నురశ్షీ తే ముయ్మెడి, 

మణేయు ను త్వే త్వాక్వనంధి సామాన్యనసూ క్రములు (దు,లేవ్కకృతి కాద్రుత వృకృతిక 

సామాన్యములని యెన్ని (దృుకృప్ప్క కృతి కాచ్చులను గాడ వానికి విషమయములంబేనీ 

యింకాదిసూ త్తని "షేధమునక్రు సార్థక్యమును గల్పించుటయు నావశ్యక మే యనక 

తీరదు. 

వ వ్రథ మెళరసూ త్ర తము ననుసరించియు, నింకాదినూత శుప్రారంభము ననుసరిం 

చియు, శేహ్యూదిసూ శ్రమనః గిషష్టిని జేర్చుట ననుసరించియు. జ ద్రుశమధ్యస్థితి స్వర 

సంత తిబంధకము గాదని యనక తీరదు. కాన నుతా'ల్వేశ్వసంధిని ఫలు దృుతప్రకృ 

రికా ద్రుత ప్ర కృలికసా ధారణము లయ్యుడి. కాంగా నెచట: గంఠో క్షముగచే ద్రుత 

వ్రశృతికములకు స్వరసంధి విహితమగునో యవిదక్క_ నన్యము లెల్లన్కు నాయాయిన్వర 

సంధివిధులకు గనఆఅీయె యింకాదిసూ త్తని షేధమునకుం చాలగునని యొన్న పలసియుం 

డును, ఇట్లనునపుడే యిం కాదిసూ త్ర ని షేధమునకు సార్థక్యమును, నింకాదిస్వరనంధివి ధా 

నమునకు సాఫల్యమును, “బ,థ మేతరవిభ_క్టిపిధినిరవ కాశంబుగావున దీనిని బాధంవెడి 

నను సూరివాక్యమునకు సాధారతయు, ను ల్వేత్వాత్వసంధిసూ త ములు సామాన్యములు 
కళావిషయము లనుట కాభారమును, గుదురువడెడ్. * సూూత్తమున శ, ర్థకచువర్ణ్యకో కార 

మున కనుటం జేసీ యున్న శబ్దము వరంబగునపుడగు చువర్ణ కోశారమోన కీవిధి కలుగదని 

గ్రహించునది. (చూ. | క్రియాపరి షే నూ ఈ శెండు చువర్మ ములకుం గల "భేదము 

శ్రీయ 14 oe గాంచపది. 
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సంధి'లేనిచోట స్వరంబుకంశుం బరంబయినస్వరంబునకు యడా 
గవముంబగు, 5, 

ఆగమం బనలగా న కాధిక్యంబు. 

మా 220 ఆము 2 మాయను. 
శి వక! 

మా అత బిల్లు ౨ ఉత విరాయిల్లు* 

వమా 009 డారు 00 మాయాారు, 

టీ, “య, శ్రుతిమార్యాలఘుయం ప్రవదంతి ప్రాణతః పరం స్రాణమ్” అనునది 

మూలము. సంధిరానిచోటులందు స్వరమున కవ్యవహితవరనుగ నున్నయచ్చునకు 

యడాగమ మగును. ద్రుళ్యవ,కృతి కాచ్చులకు సంధిరానపుడు ఫూర్వవరా-చ్చులనడుమ 

నకారమే నిల్చియుండునుగాన నం దీన్యూతృము వర్షిందదని గృహించునది. కారాయ 

గళలగు స్వరములకు సంధిరానపుడు వరన్వరీ మునకు యచడాగవము కలుగుననీ తేలినది, 

“యట్ గ ఆగమముజయడాగమము.*  ఆగమమనంగా నున్న దుండం గా నధికముగ మతి 

యొకవర్శము కలుగుట. టకారపుంబొల్డు తుదింజేర్చి నిజ్హైళించినయాగమము నిర్జిష్టమున 

కాద్యవయవముగ6 గలుగునని సంస్కృత వ్యాక _ర్తలసం పృ దాయము, “యట్” అనుదాని 

యందలి టకారమునకు నిర్దిష్తమున కాద్యవయవముగ నది కల్తుటయే ఫలము. "కొన 

నది మ్మక్రియలాోం గానరాదు. ఇట్ల దేనొక్మవ, వ యోజనమును గోరి వ త్యయాదు లందు 

నిబద్ధమె వ (వక్యతియం దాదృతము గాక విడుపంబడునట్టి దిత్తని వృవహరించుటయు 

సంస్కృత వ్యాక ర్తలనంవ్ర చాయమె. మఆఅీయు యట్” అనుదానియందలి యకార 

మందున్న అకారము నుఖాోచ్చారణార్థ్యమని యొన్నవ లెను. ఇదియుసంన్కృృత వ్యాకర్త రృ 

వ సీద్ధమార్ల మె. కాయగా “య్” అశుపొర్జుయ కారము వరాచ్చున కవయవముగం గల్టునని 

ఫలితము లేలినది. ఆ ల్వేతో్వోత్వములకు 'వా,న్వములశే సంధివిధాన మగవడెడి కాని 

దీర్ణాంతములకవ్వానికి సంధివిధానములం శ. కాన నిందలి మూం౭డుదాహాతులును 

స్పష్ట్రముగ సంధి ప్రాిలేనివే యగుచున్నవి. మా 1 అమృ=మా గయ్ + అమృ=మాయమ్రు, 

ఇళ్లు తక్కినరండు నూహ్యుములు. ఇట్టియాగమములం 'దాగమవర్గ్శ ములందలియ-చ్చు 

లంచ్చారణార్థములు గావన్న నవదాదిస్వరసంధిేని నాయాస్వరనందివిధు లేని నిత్య 
ప్రవృత్తిని గల్పించి రూవసాభనమును జేయవలసీయుండును. 

బాల వ్యాకరణమున “ట్స్ క్, క్” అనుఫొల్లులు నేర్చి యాయావాని కాద్యం 

తముల6 గలుగుటకుంగా. నర్దిద్దములై న యాగమము ''లించుమించుగ ముప్పఏ కన్పడెడిం 

'ఆగమము లెల్ల చెల్బయెడల నిర్జిష్టములగు నచ్చులతోడనే' 'కల్పుననియు నచ్చు, 
వానికిం బరమగునపు డవదాదిస్వరనంధి'శేని యాయాయచ్ నంధివిధుల కేని నిత్య వృ 
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వృ త్తి సంభవించుననియు: దలంచిన నాగమములాకచోం బొల్లురూవముతోడను నొక 

చో నిర్దిష్ట చ్చుతో డను గల్తుననుటయు వానిం బ్ర క్కియను బట్టి యూహించు శృనుయు 

లేకుండును. ఇందధికముగ నిర్దిష్టములగు నచ్చులతోడనే యాయా్రకృతులకు 

గలుగునవి కాననగును. పొబ్బురూవముగ నగునవి యల్పముగంగన్పట్టును. ఆయాయచ్చు 

లతోం గూడినవి పౌల్టురూపమునం గల్టునవనియు నాయాయచ్చులతోంగూడినవి నిర్దిష్ట 

ములగునచ్చులతోడ నే గలుగనవనియు _ నిరూపింవ నళక్యము. అనంగా _ వేనిమాంది 
యచ్చులు నుఖూోచ్చారణ మే శ యోజనముగాం గలవో, వేనిమోందియచ్చులు నుఖో 

చ్చారణ ప్రయోజనము గలవి గావో నిర్థారించుటకు మార్హము 'లేదనుట. వ్యాకరణ 

(వృక్మియ ననుసరించియే యాగమవర్ణ ములయందలి యచ్చుల కాయ్మాప్ర యోజన 

ములను తెలిసికొనవలెను గాన నిర్దిహ్లాచ్చుత' చె యగుననుమార్ల మె సమంజసమని తోంవెడి, 

టకారవ్యంజనము తుదింబేర్చినది నిర్జిషమున కాద్యవయవముగన్వు కకారవ్యంజనము 

తుదింజేర్చినది నిర్జిష్తమున కంత్యావయవముగను, మకారవ్యంజనము తుదిం జెర్చినది నిర్ది 

సము నం త్యాచ్చునకు6 బరముగను, నగుననుసంన్మ్భాత వ్యాక రణసం వ, దాయ మాయా 

వలసిన సందర్భ ములం దనునరిం చునది, తాలచ్యాచ్చు వరముగునపుడు తాలవ్యమగుయ కా 

రము (శు తిసుఖముంబట్టి వచ్చుట సహజముగాని తద్భిన్న మోస్టాదికము పరమగునపు 

డును యకారమే యగుట యసహజముగం గన్న జ్రైడి. '“ఆయితివ సుళొభనాకృతి "అను 

మొదలగు నుదాహృతులంబట్లి (ఆయతివ=ఆ స్త్రీ, ఆయతి=జుత్తరకాలము.) హల క 

సార్థక్యము నూహీంచునడి. “నహల్వాచ్చ భవేత్కషచిల్ * అనునాధర్వణ మిందులకుం 

బ్రమాణము, 

అత్తునకు సంధి బహుళ ముగా నగు, 6. 
a డు. 

మేన 09 అలుథు వి ఏళ మెనల్లుం 
ర మేనయల్లు(డు. 

పకన 26 పల్లు . | పుక్టనిల్లు: 
( పుట్టునయిల్లు. 

చూడకుండెాను 
చూడక ae ఊం డెను భి ఇ ౧ 

చూడక.యయుండాను 

బవాుళ గృహణము చెత స్రీనాచక తత్పెమసంబోధనాంతంబులకు 

సంధి లేదు, 

అమ =. విచ్చెను 2 అమ్మయి చ్చెను. 

దూత ***  ఏెతండు , దూతయితేండు. 

చెలువు(డ 8౪ బ్రిందము. 86 . చెలున్రుుడయిందము, 
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సంస్కృ తీయంబునకు సంధి యగునని యధర్యణా ణార్ఫ్యులు చెప్పిరి 

గానీ దానికిం బూర్వ కావ్యంబులందుం ప్రి బ యోగంబు మృగసింబు. 

ఆధునికక్పతులం దొ కానొకచోట' న్రీవాచక తత్సమంబులకు సంధి 

గానంబడయెడు, గంగను కానె. నెలంతిచ్చెను. వెలయాలాషదుల 

సంధి లేమి బానుళకముచేతనే యని యూహీంచునది. 

టీ, “వాత$” అనునది మూలము, వ్రస్వాకారమున కచ్చు పరమగునపుడు 

సంధి బహుళముగా నగును బహుళమనంగాం గొన్ని యొడల నిత్యముగ6 గలుగుటయుర, 

గొన్ని యెడల గలుంగకుండుటయుం, గొన్నియెడల నొకమాణు కలిగి యొకమాలు కలుగ 

కుండుటయుం గొన్ని యొడల వేళోక్షరీతి నగుటయు నను సంస్కృతవ్యాకరణాసం వ, 

చాయ మిందనుసరణీయము. వైనాలు నొక్క_చోం గనువడనక్క-అలేదు. వీనిలో 

గ్ న్ని తోంచినను బహుళమనవచ్చును. ఇందు వేటోకరీతిని నంధిజరుగుటయను బహుళ 

వృయోజనము గానరాదు. దీనిశై 88 సంధిన్నూ త్రము నరయునది. మేన 1 అల్లుండం:--- 

ఫూర్వవదాంత్యొాచ్చుగు అకారమునకును ను త్తరవదాద్యచ్చగు అకారమునకును బర 

వదాద్యచ్చగు అకార మా చేశముగా మేనల్లుం డయ్యొను. సంధి కలుగనపుడ చ్చుకం టెం 

బరమగునచ్చునకు యడాగముము కలుగ మేన ౫ య్ + అల్హుండు= మేనయల్లుం డగునుః 

ఇట్లే కక్కిన నూవ్యాములు. వికల్పముగ నంధియగుట కివి యుదాహరణములు. 

ర్స్ స్రవ్వ_కీ కిని జెవ్పుళబ్దములయ 6 దత్సమశబములయు, సంబోభనములయు, 

నంతముల కనంగా నత్తున కచ్చువరమగునపుడు నంధి దీనిచేంగలుగదు. ఇది యవ, 

వ లిరూవ బహుళ వ యోజనము విలనా వాచకము. వ్ల కిని బెవ నప 

న కా 
లు ౮౫ 

మనునూ శో, ముచే సిద్ధము. తత్స మశబ్దము సంస్కృతనమవాచకము, చెలువుండ:= ఇది 

యావ్యో నార్భకముగాన సంబుద్ధి. సంధి దీనికి గలుగదుగాన 8 నూ. చే యడాగమమురా 

అమ్మ య్ ౫ ఇచ్చెను=అమృయిన్చెనని యగును. ఇట్లై తక్కి_నన్రూవహ్యాములు. అమ్మిచ్చె 

ననరాదని భావము. ఈసందర్భము నను సరించి సమభవాది భేదము ననుసరింవక యొల్ల 

వదముల అకారములును నీన్నూ క్ర మునకు వీషయములే యనియు నందు స్రీ వాచక 

కత్సమసంబోధనములయత్తులశే యోని“ షేధమనియు గమనింవందగు, 

“క త్ర శ్ర చికృంస్కృృతీయోజకి ప్రాణోఒవ్యత్ర త్ర చ్యుతో భవేత్” అని యధర్వ 

కకాబార్యులం సంస్కళ సమశబ్ద మున చ్చునకో సంధి కలుగవచ్చునని సామాన్యముగ ననిరి 

గాని వూర్వకవిగ ంథముల నట్టి పృ యోగములతివిరళే ములగుటంటేని సంస్క్ఫృతేసమముల 
బరు 
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యత్తునకు సంధి రాదను తనమాట నాతనివిధి విరోధించునడి గాదని సూరియాశయము, 

మజకీయుం గుత్ర చి త్తనుటంజేసీ యవ్విధి సర్వసాభారణము గాదనుటయు  స్పష్ట్రమె. 

నవీనులకావ్యములందు స్ప వ్ స్త్ర వాచకతత్సమునంబోధచాత్తులకు సంధి యగవడెడిం గాని యది 

బహుళ ముగ బ్రాబీనకష్ ప్ర యోగదృష్టము గామి బాటింవరానిదని సూరి నిరాకరిం 

చెను, దూత:_ఇది సంస్కృ తసమము, దీనియత్తునకు నంధిరాదు. ఇటే గంగయనుశబ్దము 

తుదినున్న ఆకారము సంస్కృ తీయము. తత్సమాచ్చుని భావము, సంస్క్యృతవద మున్న 

దున్నటులం చెలుంగునంగలుగదు గాన సంస్కృ తీయమను దెనికి దళ్సమాచ్చనున డర్భమని 

యనక తీరదు. సూరిమతమున దీని కచ్చువరముగా సంధి రాదుగాన గంగ 4-అను కాసె 
గంగయను కానెయనియే రూవము కలుగును. కాని నవ్యులు గంగనుకానె యని సంధి 

గూర్చి వ్ర యోగించిరి. సహాజాదంతములశకే గాక యిందు వ్యాకరణము చే సిద్ధించిన 

భ్రాత బై బ్ర మున్న గుకృతకాదంత ములంను గ్రావ్యాములే గాందగును. నెలంత:---బది 

ప్రీ వాచకము. దీనియత్తునకు సంధి కలుగదుగాన నెలంతయిచ్చె ననియే రూవమగు, కాని 

నవ్వులు సంధింగూర్చి నెలంతిచ్చె నని మ, యోగించిరి, "వెల 4-అలు:--ఇచ్చో నీవిధి 

(వ వర్షింపందగును. కాని వెలాలనురూవ మగపడమి నిందలి బహుళ గ హణముచే నింది 

విధి వర్పింవద నెను, అవధారణార్హ కా కారమునకుం గొన్నిట సంధిరామికిని (గోడయ 

బహుళ గ హణము చే యాథారముగం గొనవలిను, ఇది శేపలాప్రృవృత్రిరూప బహుళ 

వ్ర్యయోజనమని యొన్నందగు. 'వెలయాలనియె యజాగమము కల్లినరూవము సిద్ధించును, 

(శేస్ట తావాచకంబులగు నార్యాం బాద్యర్థక శబ్దములు బవరములగుో నన్నియచ్చులకు 

సంధి నిత్వమని తి లింగలక్షణ శ్తేషక ర్త దీనినే గాక . యిందలి య'త్వే త్వాదిసంధివిధులం 

గూడ, సవరించుట నరయునవి. వృయోగమార్హ మెలకిం? శ్రుతిసుఖమును బాటించుచు 

నాయాచోటులం దీసంధికిం బృవృ త్త్యప్రవృ త్తి వైకల్పికత్వముల ననుమానింపవలె 

ననునంశము బహుళగృహణము చే సూచితముగానం ద్రిలింగలతణశేషకర్త “సంధి 

ర్నిత్యం |పృత్యయాచ స్తథా ర్యాదిగతస్య చ అనునాధర్వణము ననుసరించి చానినే 

విశదవజ చెననందగును, ఇట నవ ధారణార్జ కా కారము వరమగునపుడును గొన్నియెడల 

నెలyయచ్చులకు సంధియగునని ఫూరించుట యావశళ్యకము, ఇందలి గంగనుకానె యను 

వ,యోగమాముక్తమాల్యదయందలిది. “చేష్తుండి” (శ్రీరంగ భ ర్తంచు” అను తత్సమాకార 

మునకు సంధిగూర్చిన రూ*పములును నంద యగపడెడి. అధర్వణం; డట్టివానిని సాధువు 

లని యన్న వాండు. ఇట్టుండ సూరి వాని నసాధువులు నవ్యములుననుట బీవద్భాహికావ్య 

వ్రృయోగతత్వవిరుద్ధమును. జింత్యమును నని యనక తీరదు. కాని యిట్టిరూవములు 

నన్నయాది ప్రాచినుల కావ్యములందు. గనువట్టకుండుటయు, నానంతరులకావ్యములం 

దును నిట్టివత్యల్పముగం దోంచుటయుం, దనలతణము నన్నయచింతామణి ననుసరించున 
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దగుటయు, నియమము బహుళవదానుసారి యగుటయు, శ్రుతినుఖార మర్పడినసంధి 

యివ్వానియందు6 గటువుగం దోంచుటయు, సూరి యచాననీసంధియోసన్లు తిక. గారణ 

ములు గానోపును. “రాజులోొద్ద _ పుట్టినిల్లు - తామరస నేత్ర లిండ్ల' "మొదలగుకొన్ని 

సమాసములందును నీవిధికిం బి బ్రవృళ్తి త్రి పృయోగద్భష్ట ము. 

ఏమ్యూదులయిత్తునకు సంధి వైకల్చికముగానగు. ౫, 

ఏమి- మటణ్-కిష సి - అది-ఆవి-ఇ్రది-ఇవి-వఏది-ఏవి- ఇది యాక్ళతి గ ణంబు. 

వీమి అ 

వుణి = 

హారికికా 2% 

టీ, “ప్రాయస్తు స్యాత్కిమాదిక స్యేత$” అనునది మూలము. వీమియనున దాది 

యందుంగల వదసమూహ మగుట నేమ్యూదులని వవహారించెను. ఇది యిత్వనంధివిధి 

యగుట వేత నాదినున్న యేమియనుదానివలెనే తక్కినవియు నిదంతములే యని 

యూహింవనగును. కాన నిందు జేరందగిన విదంతము'లేయనుట నిర్వివాదము. ఇదంతా 

కృృతిసాదృశ్యముగల వెల్ల నిందుం జేర నర్హ్యము లగుటంచేసి యిది యాకృతిగణ 
మయ్యొను. వా స్వేకారాంతముల కచ్చు పరమగునపుడు సంధి వికల్చ్పముగ నగును, 

కముగా మాఆీనష్య వ్రత్యయము. ప్రభ మేశరనూ త్రమున (దృుతసూర్వ విభ కూ వికార 

మునశే నంధి యగు. దాన కిషష్టి తద్విషయము గాదయ్యొ, ఇంక నది యింకాది ని“షే 

ధమునకు గుఅిగాంగ చానికి వికల్పసంధి సాధింవ నెంచి యిందుం జేశ్చెనని గ్రహించు 

నది. కావున నే కిషష్టి యని కంఠో క్షముగ సూ త్రించెను.  ఇదంతములమో౭ంది కివష్షి 

యనుటం బేసి ద్వితీయైకవచనమును నివర్జముగా మాఆిన దానిని గృహింపరాదు. నీమిళ 
అంటివి:---సంధిలో6 బూర్వవరన్వరములకు శెండింటికిం బరన్వర మాబేశముగా వమంటి 

వగును. సంధి గాకున్న యజడాగమము వరవదాద్యచ్చునకుం గలుగ నమియంటివని 

రూవమగును, ఇట్టై తక్కినవాని చక్రియను గమనించునది. వారికిక్ + ఇచ్చె:._ 

సంధిలో ద్రుతస్వరము ద్రు దుతమును నదృశ్యముగా హరికీచ్చెనగును. నంధిగాకున్న 6 బోట్ల 

న కారము చేరాచ్చుతోల? గలియంయగ హరికినిచ్చెనని యగును, ఇదొక్కటితక్కా నిందు? 

గలవియుం6 జేరందగునవియుం గళ లె యగును. , మూలముమతమున నిది ప్రాయన్సంథి 

నమి:---ఇది కిమర్గక ము. మతీ:---పునరర్థ క ము. కిషష్మ్:----ఇ కారాంతములమాంద కివర్ల 
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యగుటం జేసీ తజిచుగ నాయావానియందు నిత్యప్రవృ త్తియే చూవట్టెడిం సా ధారణ 

ముగ నిక్వసంధి శ్రుతిసుఖమును_ జెజుపునదగుటం జేసి - కాలక్రమమున దీనికి వై కల్పి 

కత్వము సిద్ధంచె. దాన నీవిధి యిట్లు వికల్పవిధిగ మాజెను, గాన శ్రుతినుఖమునకు 

భంగము రానిగతి నీనంధికిం బ్రవృత్తీ గ్మవృవృత్తులం గల్పింవవ లెనని తెలియునది. 

కి యావదంబులం దిత్తునకు సంధి వెకల్చికముగానగు. ౬. 
ae ఎవి ర 

. నగ - Mn | "ss వన చ్చిగవ్వుడు. 

వచ్చిరి 22? అప్పుడు (౬? వచ్చిరియప్పుడు. 
a వచ్చిలిమిస్పుడు. 

వచ్చితిమి a+ విప్పుడు ఇ టె వ శ ల 

వ. వచ్చితిమియిప్పుడు. 

ట్, ( ప్రథీమళ్చో త్త తృమ్నక పవ | క్రియేతో వా భవేత్ చ్యుతికి అను నాధగ్వణము 

ఇన్మ్యూలము. 'ప్రఫ్యమవురువ క్రి యే కారమలు మాందినూ త (త, పునిశ్యసంధికి విషయములు. 

పరాకర్టక్ కవరనమును ఎడేవర్ట్య కము గలిషిన లాట (చథమపురు మై కవఛనమును, 

ద్రుత ప ఎస్కకంతికము లగుటంశేసి యికాదిసూ త్రని చేధమునకు  సజియై నంధివిషయ ములు 

జనవ. ఇంక ద్ర, థమపురుషై కవచనములకు వేనికిని దుదినికారము సంభవింపదు. 

భూత శాలిక క్రి యలంచే సాధారణముగ. నిత్వము చూపటైడి. కానం గళలగుభూత 

కాలిక పథ మో_శ్సమపురువబహువచనముల తుది నున్న హ్ర స్వే కారమున కచ్చు పర 

ముగా సంధి వికల్పముగ నగువని సూ త్రార్థము లఫించెడి. వచ్చిరి + అపుండు: ఇందు 

వచ్చిరనునది భూత కాలిక పృథమపురుష బహువచనరూవము. సంధి కలుగ వచ్చిరఫ్ర 

డగును. సంధిరానిచో యజడాగముము కలుగ వచ్చిరియపు డగును. వచ్చితిమి + 

ఇప్వుడు:జావ చ్చితి మనునది యు త్రమప్రురుషబహువచనము, సంధి కలుగ వచ్చితి 

మీవ్వడనియుం గాకున్న వచ్చితిమియిప్వు డనియః నగును, 

సూరి “వచ్చితిని అను నుత్తమఫపురువైకవచనము నిం దుదాహరింవలేదు. ద్రుత 

వ్రకృతికమగుట నింకాదినిషేధమునకు విషయముగ6 జేనెనందమన్న నందును దీని 

నుదాహరింవలేదు. చింతామణివలి దీని నేమ్యూదిసంధివిషయముగ6 జే నెనందమన్న 

నందును దీని నుణావారింపమి నట్టనుమానింవ వీలులేదు. చింతామణియం దిత్వసంధి 

విధానములు కండే యుండుటంజేసి దీనిం గిమాదులలోం జేర్చి ప్రాయ్మోగ హాణమునం 

బేసి సంధిరాదని బాలసరస్వతి “కొలిచి తినంబినని యుదావహ రించె. అహోబలవండితుండు 

కిమాదులలో నె దీనిం జేశ్చినుగాని యందలి ప్రాయశళ్ళబ్దమును వికల్పషర ముగ నెన్ని 

'చేసిత చ్యుతార్చనము చేసితినచ్యు తార్చన 'మని యీదాహారింబెను, చింతామణిని వివ 



సంధిపరి చ్చే దము. రక్తి 

రించునధర్వణుండు “పృథమే చోత్తమే వై వ క్రియేతో వా భవేత్ చ్యుతికి “నిత్య 

మన్యన్యి అని యు త్తమపురు షేకారమునకు వికల్పసంధినే యంగీకరించి వచ్చితినివుడు 

వచ్చితిపు డనురూవముల నే సిద్ధింపం బేయు వాండని వ్యాఖ్యాతలు వ్రాసియున్నారు. 

కిమాదినూ త్ర, వ్యాఖ్యాసందర్భ మునను నహూోబలు6డు 'కొలిచితబ్ధిజక్ కలిచి తినబ్టిజక౯ 

అని యుదాహారించెను. అవ్చక వి "బ్రదికి తిననం౫క” అని యుదాహారించి దీనికి నంధి 

రాదని తెల్పినాండు. చింతామణివిషయపరిశోధనక ర్ర యం త్రమపురున్నాక వచనమును 

గినూదిస్యూత్రవిషయముగ సే శకోసీయుం జీంతామణి ననుసరించి “కొలిచితినిక” అను 

మున్న గురూవము లే యు త్తమపురుషరూపములు గానోపునుగాన వీనికి సంధి కల్లిన “కొలి 

చితినంబను అనియు: గలుగకున్న '“శొలిచితిని నంబను అను మున్న గరూవము లేర్పడు 

ననెను, చింతామణిలో ద్రుశవుకృతిక ముల క-చ్చువరమగునపుడు సంధిని వారించు 

సామాన్యస్తూత్రము లేమింజేసియు నచ్ సంధివిధు లెల్ల ద్రుత వృకృతి కాద్రుక వ,కృతిక 

సామాన్యము లగుటంజేసియు వారువాలెల్ల నాయారీతుల సీరూవసాధనమువిషయ మున 

వివదించుట జరి గనని తోంవెడి. ఇందు సూరి సంధి పృణాళిక శెట్టియూపములు సమత 

నులో నిందు స్పపష్టముగ నుదాహరింవమిని బరిశీలించవలసియున్న ది. 

ఇకారాంతధాతువులం చెనుంగున సామాన్యముగ6 గానము. భూత కాలిక తివర్డ్మ 

యోగమున నే శ్రీయలి కారాంత ములగుట నంభవించెడి, శక్రీయాపదములం ది త్తని 

సామాన్యముగ ననుటం బేసి (శ్రియలందలి తుదియి కారము లెల్ల సీస్యూత, సంధికి విషయము లే 

యగును. మధ్యమఫురు షేకారములకు నిత్యనంధి విహిత మగుటంజేసీ యవి మ్మాత్ర, 

మిందు. చేరవు: నీమ్యూదిసంధి క్రియే కారవిషయము గాక శచ్చాం తే కారవిషయమగుట 

యుదాహరణములనుబట్టి స్పష్టమగును, (క్రియేత్తని కంథో క్ష్తముగ౦ గయే కారము 

లకు సంధిని విధించుట నిందుమాని యగతిక్రముగ ను త్రమపురు షేకారమును నేమవ్యూదు 

లలో6 గూర్చుటయిు నయు_క్టికమె యగు. ఇంకాదినిషేధము కంఠో క్తముగం గ్రీయే 

కారములకు సంధిని విధించుదీనికి బాధక్రము గాంజాలదు, మణియు నిది కళే కారము 

లందు సావ కాశమన్న నింకా*దిన్యూత్రమును | దుతపరక ములగు న త్వేతోత్వరాఐములందు 
(| వ ౮ స్క నష జూ * ను అడ సావకాశమే యనక తీరదు (దుక ప్రకృతికము నచ్ నంధివిషయ ముం జేయ దు 

లు ప్పమగునని యంగీకరింవక తీరదు. కాన బై కారణముల ననుసరించి వచ్చితినిచ 

తాచ్చు 

ఇపుడు=వచ్చితిక్ 4-ఇపుడు:సంధి రాంగ వచ్చి తిపుడగును, నంధి రాకున్న పచ్చితినిపు 

డగుననియనందగు. క్రియేత్తనుటం జేసి సంధిలో ద్రుతస్వరము లం_ప్పము గాదన్న ద్రుతమున 
జో ఇ ఒర న్ ఉల ' ర్ న క Co గా జు 5 కచ్చు పరమగునపుడు ద్రుతమే నిల్ఫ్పుటు _ సిద్ధము గాన సంధి కలుగ “వచ్చితినిపుడు , 

కలుగకున్న '“వచ్చితినినిపుడు” ఆని యగును, మథ్యమపురుషనున లిక్లాడ్వ కారమాత్రము 



54 బాలవ్యాకరణము 

నకు లోవము రాంగం దత్పూూర్వతివర్ష కే కారమే సంధివిమయ  మైనట్లు “వచ్చితినిఆను 

నది యచ్సంధిలో  “వచ్చితిక్” అఆనురూవపమునందినను_దత్సూర్య్వతివర్భ శే కార మే 

యీస్తూత్ర సంధికి విషయమగుట వచ్చితిపుడనురూపము గానోపును. మధ్యమపురుషమున 

వకారమాత్ర, మునే లోవము గలుగుటంజేసి వకారనంబంధమగు ని కారముసంబంధము 

తివర్థ కమునకు సిద్ధించెడిం గాన నందు సంధిస్యూత్తమునకుం బృవృ త్తి గలిగాననియు “వచ్చి 

లిని” ఇత్యాదులందు సంధిలో (దు,తస్వరము లు_ప్రమగుట దానియికారముసంబంధము 

తిపర్ధ్యమునకు లేమి సంధి యిందు గలుగదనియునన్న వచ్చితినిపుడనియే యగుంగాని 

యావత్షమున తివర్ణకముమోంది యిత్తులకు మాత్ర, మే యో నూూత్ర ములు సంధిని విధించు 

నవని స్పష్టముగా స్యూతృక_ర్హ చెప్పకుండుట యనుచితముగ నున్న దనక తీరదు. కాన 

బైని వివరించిన ప, కారము త్రమపురున్నైకవచనమున కచ్ సంధిరూవము 'లేర్పడుచున్నను 

దుల్యబలవిరో ధవిధులలోం బరకార్యమే బలవ త్తరమను సంస్కృ తవ్యాకరణమర్యాద 

ననుసరించి యింకాదిస్తూ తృ కార్యము _పరశార్యమగుటచేతను, నది ద్రుతపూర్వస్వర 

సంధిని షేధవిధాన మగుటచేతను, సంధిని దుతస్వరలోవము కలిగిన “వచ్చితిక + 

ఇపుడు” ఇ క్యాదులందు దానిశే వ్రవృ త్తికలిగి వచ్చితినిపుడను మున్నగురూవములేర్పడు 

ననుటయే బాల వ్యాకరణవద్ధతికి. దగియుండునుగాని వచ్చితిపు డిత్యాదిరూపములుకలుగు 

ననుట యర్హ్హము గాదని యంగీకరిం పవలయును. ఇట్టి బాల వ్యాకృతిసంస్కా-ర మే' గాండివి 

నొవ్వం బల్కి-తిటు” అనుప్ర యోగమును బల్కి. యిటు; బల్కితిని* అని మాక్చెననుట 

'తెల్టము, చింతామణి వ్యాఖ్యూతలును విమర్శకులును, వచ్చితినిపుడను జాతిరూవముల నేక 

గ్రీనముగ నంగీకరించినవారు. ఒక్కూయవాోోబలంండు తక్క నన్యులెవ్వరును ను శ్రమైక 

వచనసంధియావములుగ వచ్చి తిపుడనుజాతిరూవముల నంగీకరించినఐారు గారు. కాన 

నిద్దాని నింకాదిసూ తృ ని షేధమునకే పాలంనేసి వచ్చితినిపుడని సాధించుటయే చాల 

వ్యాకరణ ప్కణాళికకు సమ్మతమని యంగీకరించుట సరసమును సాభారమును నగునని 

తోంచెడి. ఇంక నింకాదిసూ తృమున 'ఉండెడిక్ శఅతండూుి అని యుదాపహారించి 

యుండెడిన కండని సాధించుటనుబట్టి ముట్టి వానియి కారము కీియావదంబులం దిత్తున 

కనుదానీకి విషయను గాదనుట స్పష్టము. కాంగా సీస్యూతృము దు,శవరకములుగాని 

(క్రియే కారవిషయమనుట తెల్లమయ్యె. ఉాత్తమపురుషబహువచనము నిందు దాహరించి 

వికల్పనంధిని జూపుటం జేసీ యవశట్లన్నను బాల వ్యాకరణమతమున దీనికి సంధివికల్పముగ 

నగునని చెప్పక తీరదు. శాంగా నిందు. బ్రథమపురుషమునకు _ వికల్చ్బసంధి విధించుట 

చింతొమణికంటె నీశేషమనియు నిదియు “వథ మే చోత్తమే వైవి అను నధర్వణ 

కారికను గ శే కారవిషయముగ సమన్వయించుటచేం గలిగినదనియు సంభావింపవల 



సంధివ పరి చేద ము. ర్ర్ 

యును. “నిత్యమను _క్రమపురుష  క్రియాన్వీతః” అని (వథమమధ్య మే కారములకు నిత్య 

సంధిని విధించు చింతామణిని “పృథమే చోత్తమే చైవ శ్రియేతో వా భవేల్ చ్యుతిః 
నిత్యమన్యన్య” అనియాధర్వణము నిత్యసంధివిషయ మైన పృథమపురు చే-కారమునకు వికల్బ 
సంధిని విధించుచు సవరించుటంబట్టి తత్కాలమునకే వ (వథమపఫురు షే కారమునకు వికల్ప 

సంధి (వ,సీద్ధమయ్యెనని యనునూనింపం దగును. ఇట్టిస్టితలోం “సార్వ్పుండిరి యొండొరు” 

అను (శ్రీ నాథ, యోగమును బరపురువ క్రి కి యలం బ బ్రకృతిభావముగల చే యని యవ్చ 

కవి యధిశ్నేపించుట యనసంగతము, సహ్తైర్థవ వ్ర, కౌళిక నిత్యమి త్యాదిసూ క్రస్థ సఫురుష 

శబ్దము వ వథమపురుషబోధకముగ నెన్ని ్రభమో క్రమపువవములక విరెల్పసంధిని 

నుధ్యమప్రురుష మునకు నిత్యసంధిని గల్పించుచు నీయర్థము నే యాధర్వణము తెల్బునను 

చున్నది. ఆధర్వణ మివ్పట్టునం జింతామణిస్తూత్ర, "ముట్టియర్థము నీయకుండుటం బట్టి 

యట్టికొఆంతను దీర్పం బుట్టినది గానం జిం తామణిసూ క్రార్థము నే యీకరువు వేయుని 

గా౭డాలదు. నులీయు నన్నయ ప్ర వ యోగములందు బ్రభమమధ్య మే కారములకు నిత్య 

నంధియె గన్పట్టు. వీని కెచటనాన' సంధ్య భావము నన్నయ్య వృయోగములందు, 

జూపట్టిన నప్పట్టులు వా క్యాంత పాదాంతత్వములు సంభవించుటను సంధి చేయ నక్కా 

'లేనిచోటులే మైయుండుననుట సాహసము గాదు. కానం జింతామణి వథమపురుష 

వికల్పసంధిని బ్రతి పాదించునట్టుగ నర్థము చేయుట ప్రాచనవాబై బయ ప్ర యోగవిరుద్ధ 
మనుటకు సందియము లేదు, 

ఇట్లు వరిశీలింవ నీనూ శ్ ము కళే కారవిషయయొ వికల్పనంధిని వానికి విధిం 

చునదగుట వేత మచ్చున కళ హంత మైన యొక ఛాతురూవమును  చేమ్యాదులలో 
సూచనశై చేర్చి యాసూ త్ర మును ద్యజించుటయే యుచితమని తోంవెడి. “నీమ్యూది 
న్యూత్రము శాబ్దీకే కారవిషయము; ఇది శక్కీయే కారవిషయము,”” అను భేదముదవ్చ 
నితరమంతయు నిన్న మె. 

మధ్యమపురువ కి యలయం దిత్తునకు సంధి యగును. ౭, 
ఏలితివి ౨, అపుడు =, ఏలితివపుడు. 
ఏనితి .., ఇపుడు 26 ఏలితిపుడు 
ఏలితిరి ... అప్పుడు 60 ఏలితిరిప్రుడు. 

టీ, “నిత్యమను _క్షమపురువ క్రియాస్విత$”” అను దానిని వివరించు 'నిళ్ళమన్యస్య?” 
అనునాధర్వణము మూలము. మధ్యమపురున్నై కవ చన బహువచనములతుది యికారములకు 

నిత్యముగా సంధి యగును, లిజ్ఞాట్టుల వకారమునకు వికల్బముగ లోవము కలుగునన్ను 



ర్6 బాలవ్యాక రణము 

విధిచే మధ్యమపురు.మైకవ చనమున వకారముమా తము లోపించినను సీవిధి వర్తించునని 

గృహింవప'లెను. భూత కాలికరూపములం దే యి కారము తో౭చుశుగాన నీస్ఫూత్ర మునకు 
భూత కాలికమభ్యమవురుషరూ పము లే విషయములనుట స్పష్టము. 

వలితివి -- అపుడు: ---పూర్వవరస్వర ములన్థానమునయ బరనగిరమ'కారము నిలువ 

నీలితివపు డగును. మధ్యమపురుషవకారము లోవపీింపవ “నిలితి + అపుడు = విలితపుడు” 

ఆని యగును, నిలితిరి “అపుడు = విలితిరపుడు, ఇందు వికల్పను విఫొషమొదలగ 

వికల్పతం చెల్పువదములు లేమి నీవిధి నిత్వ్యమనియే భావింవవ లెను, ఈనంధి యెల్ల 

లాతణికుల మతమునను నిత్య మే. 

కాంరంజైనయిత్లునకు సంధిలేదు. ౮ 
జి, య య్ Pe) 

వచ్చి... ... ఇచ్చెను 0 వచ్చియి చ్చెను. 

ర వాలీ లీ ] 
టీ, కా స్టేతో న భ వేళ్ళ ద ఆను నాధరష్టణము మూలము, శ్ర వవ 

స్మూక్కము చేం గ్వాప్టర్థ మున ఛాతువున కికారము విధింపంబడినది. నీకవస్తు వ్యా పారములను 

దాల్పెడు "రండు క్రియలలో ముందు జరిగిన వ్యాపార మును చెలుపు క్రియకు నికారము 

కలుగు, అట్టియి కార మంతమందు6 గల క్ర, యయారూవములక్రు సంధిరాదు. సంధి కలుగ 

నపుడు వరన్వరమున కపయవముగ యజసమము కలుగును. వచ్చి చ-ఇచ్చెను = వచ్చి 

యిచ్చెను. చేసీ + అడిగెను= వేసీ యడిగెను, “త్యక్త్వా, కృత్వా, గళ్వా ఇత్యాదులు 

సంస్కృత కా వ,త్యయా౦ కములు. విడుచు[.ఇ, విడిచి = చేయు +9 = వేసీ, 

పోవుషాఇ = పోయి మొదలగునవి తెలుంగగనందలి కృ్వార్థక ములు. కృన్వస్థానమునం 

'దెలులగున క్రియల కికార మంతేమునం గలుగు. ధాతువు సోవసర్షమైనను ననుప 

సర్ష మైనను కా పృత్యయము సంస్కృతమున గలుగును. భాతువు సోవసర్హ మగునపుడే 

లవ్ అను వ్ర త్య్యయము క్ట వృత్యయస్థానమున నె యందు: గలుగును. సంస్కృతమున 

వైన శ్ర్వాల్యస్వుల శెండ్ంటి స్థానమునను తెలుగున నికారమే కి యాంతమున( 
గలిగడి, | 

ఇవ, త్యయాం తావ్యయనునకు సంధియుం జూవ్రైడునని త్రీ లింగల క్షణ శేష 

కర్త ప్రయోగముల నుదాహారించి బాల వ్యాకరణము త్రోవ నిష్పట్టున సవరించినాండు. 

విజయవిలాసాది కావ్యములం దీసంధి యచ్చటచ్చటం జూప రెడి. . ప్రాచిన కావ్యము 

లందును శ్వాన్టర్భ క కారన సంధి కలదందురుగాని యట్టివానిం గొన్ని ంటిని శబ్దపల్ల వములుగ 

'సమర్థించియుక గొన్ని ంటిని కట్ కలాగున సంస్కరించియుం గనరాక్రండం జేసి రనుట 

యసంగతము గాదు. “క్యాన్టేతో న భవేత్తని యధర్వణుండు శాసించుటనుబట్టి 
యాకాలమునశే క్వ్వార్గ కే కారసంధివిషయక్ర బాదము గలదనుట నిర్వివాదము.. 



సంధిప వరి చ్చే ద ము. ర్. 

ఇకాదులకు( దప్ప దు ద్రుత వకృతికములకు సంధిలేదు. ౯. 

పృథ మేతరవిభ_క్టివిధి నిరవకాళంబు గావున దీనిని బాధిం చెడిని. 

వచ్చు! ౨. అపుడు ° ౪ నచ్చునివుడు, 

వరాడకా ౨౨౨ అయితి ౭09 చూాడనయితి. 

ఉండెడిల్ ౨౨. అతండు 2 ఉండెడినతందు. 

ఇ్రశ_ఇంగ-ఎట్టశేలకు_ ఎట్ట శేని. ఈయవి యింకాదులని యెటుంగు 

నది; వీనికి సంధివై కల్పికము. 

ట్రీ, ఈ కింద నుదాహారించిన నాల్లుశబ్ద ములకు దక్క నితరములగు దృుతృష్క 

కృతికములకు వేనికిని సంధిరాదు, ' ద్రుత పృకృతికములకు సంధి దృుకవూర్వాచ్చునశే 

యగును గాని (ద్రుతాచ్చునకుం గాదు. అనంగా నచ్ సంధివిషయమున నీనాల్లుశబ్బము 

లందలి ద్రుతములు తప్ప నితరశబ్దములందలి ద్రుతము లెల్ల నచ్ సంధి కడ్డును గలంగం జేయు 
నవి 'యాని గ్రహింపవలయును, మణియు ద్రులవ,కృతికమును నసంధివిషయముగ6 జేయ 

ద్రుతమునందలి యచ్చు లోపించుననియు (గృ హింవవ లెను. వచ్చును-ఇపుడు = 

వచ్చుక్ + ఇపుడు=వచ్చునిపుడు. వచ్చిపుడని సంధి గలుగదు. వచ్చుననునది తద్ధరా 

రక ప్రథమపురున్నైక వచనము, ఇది ద్రుతాంతము. ఇందు *ను" అను ద్రుత మునకు బూర్వ 

మున నున్న'చ్చు” అని దానియందలి ఉకారమునకు సంధి కలుగదు. చూడను +-అయితిజు 

చూడక + అయితి=చూడనయితి, ఇందు “చూడను” అనునది వ్యతి రే కార్గకో_త్తమపురు 

మెకవచనము. “అయితి” అనునది దాని కనువృ్యయుం కృమైన లిడంకంబైన యగు ధాతూ 

శృ్రమపురున్నైకవచనము (చూ. క్రియ. 114) “చూడను” అనునది (ద్రు,తాంతము. ఇందు 

“న అన్నుద్భుతమునకుః బూర్వమున నున్న డకారమునందలి ఆ కారమునకు సంధిరాదు. 

ఉండెడిని 4+ అతడు = ఉండెడికా + అతండు=ఉఊందెడినతండు. “ఉండెడిని” అనునది 

తద్ధర్య (సృథమపురుషై కవచనము. ఇది (దృుతాంతము, ఇందు నివర్థ కమునకు6 బూర్వు 

వీన్ నున్న డకారమునందలియికారమునకు సంధిరాదు. ఉత్వా ల్వే తాంతములకు 

చద్రుశవ్ర కృతికములకు సంధి రామికి నివి క్రమముగ నుదాహరణములు. ఉత్వా త్వేశ్వ 

నంధివిధులందు ,దు దుతృపృకృతికములకుం బ్ర 2 న్ా లేదన్న వీనికి నంధి పొ ప్ప్యే 

" "లేదు, కాన నామన (త్రముల సంభుల స గులియె యేతత్సూ త్ర, తని షధమునషనునని 

గ్ర హింవకున్న నివ్విధికి 'సర్ధక్యము నంభవింవదు. ఈనూ త్రము దుతఫూ ర్వస్వరముల 

వ సంధిని ని -పేధించునదగుటం బ బ్రథ మేతరసూ శ్ర మునందర దూత ఫూరో్య కారము లెల్ల 

చకత్సూత్ర, నిషేధమునకు లమ్యమలు గావలసీనవే! కాని వ్రథ మేతరసూ త్రొదావారణ 
గ్ర 
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ములపట్లను నీకూ శ్రమే దున ర్రించునెడలం (ద మేతరసూ క్ర ముదాహరణాంతర 

ములు శేమిని నిరర్ధక మై వరి త్యాజ్బమయ్యుడి. (వథ మేకరసూ త్ర మున "కా దు త 

ఫూర్వోకారములే విషయములుగాని యన్యములు లేవు. ఈసూ త్ర మునకన్న నో ద్రుత 

సూర్వాచ్ | పృపంచమంతయు లవ మె యగును. కాన (ద్రు,తాంతములైన (వథ మేతర 

విభ_క్రిశత,ర్థ చువర్ణ ములయు కారముల నే యాభధారముగం చేసికొని పుట్టిన వ థ మేతరవిధి 

వానియభాొవమున లత్యుశూన్య మె నిరవకాశమె (వ,థ మెతరళక్రర్థ చువర్ణ కోకారేతర 

ములగుబహులక్యుములందు వర్షించెడి సావకాశవిధి నింకాదిస్ఫూతృమును బాధించి 

తానే వృథ మేతరళ క్రర్ధ చువక్షో కారములకు సంధిగార్పునని భావము, వథ మేతర 
జఫ తూల ఆ) చ 
సూ తృలత్య్యు ములు షదుకృప్పకృతికము లీంకాదిని శనధమునకు విషయములు గావని 

తాత్సర్యము, 

ఆం, ధ్ర శబ్ద చిం తొామణయందలి య క్వేతోోత్వసంధిసూ, శ్ర ములు దుక పృక్ళతి 

కాదు ప్కకృతికసా ధారణములగుట (దృుకఫూర్వాచ్చుల కెల్ల సంధి సంపా ప్హమగుటం 

జేసియు, (ద్రుతమున కచ్చు పరమగునపుడు ద్రుుతలోవసంశ్రేషములు విధింపంబడమిం 

జేసీయుర బదాదియకారమునకు ద్రుత ముతోడి సంశ్లేషమున్కు నది పరమగునపుడు 

దృుతమున కగులోవమును, వారింహోస త్వత్రాజ్వ త్కా ర్యంజ్లైయం యస్య! ద్రు,త ప్రకృతి 

శేభ్యకి” అనుస్నూశ్రము సమర్గమై యుండుటంజేసియు, “లుకృంచ్తేషా నాచి యను 

సూత్తము ద్రుశప్ర, "రక్ష తికమూన కచ్చు పరమగునపుడు సంధిలోం గలిగెడు (ద్రుతా 

దృశ్యతను స్వవూర్వన్వ రా శ యణరూవమ/న దృుతసంశ్లేవ మును వారించి తన్గూలమున 

నైన “వచ్చుక -ఇపుడు అనురూవమైన వ్యవహితోచ్చారణమున్కు నాంపి ద్రుతమును 

బరాచ్చుతోడశే కూర్చవ లెనను(వచ్చుని పుడు) విషయమును నిరూకించునదిగా భావించి 
తదాభారముగ నీనూ శ్ర మును సూరి నూలి త్రించియుండనోపును. “లుక్చృంశ్లే షా నాచి 

అనుదానిని ద్రుతప్ర, కొతికన్వరసంధి నిషేధవరముగ సంభాొవించి యుండనోపున 

యభిప్రాయము. సంధి 17 లో దీనివి స్త తి నరయునది. 

అచ్చున కామ్రైడితంబు పరంబగునపుడు సంధి తజఅచుగనగు. ౧౦ 

ద్విరు_క్రముయొక్క వరరూప మా మ్రైడిత మనంబడు. తలుచుగ 

ననుట చేత నొశానొక చోట వైకల్పికసంధియుం గలదని తాత్పర్యము, 

శ్రర 629 జెర . 22 ళురాొర 

ఆహా ళల ఈ ఆవో ఇని ఆ ఆవనోవో 

ఎటూ 59? లిక 666 ఎ మెటా 

ఖు. న 
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దని 6 ఏ మేమి. వం 
ఏగి యెగి యనుచోం గ్వార్భంబగుట సంధి లేదు. 

టీ, '“అద్యస్యామ్రే, డిలేఒంత్యలోవళ్ళ” అనునది మూలము. ఒకవద మాయా 

యర్థవిశేవ్యప్ర కాళమున శే రండుమాయు లావృ్త తమగును, అందు ఇండవరూవమున కాము 

డితమని సంజ్ఞ, అట్టియామ్రైడితము నాంబడు రండవరూవము వరముగాంగ మొదటే 

రూవము నలిత్యాచ్చునకు స సంధి సాధారణముగ నగును. కొండొకచో వికల్పసంధియు 

“ంధినించును. ద్విరుక్తము = రెండుమాజులు వలుకంబడువదము, వరరూవము = శెండవ 

రూవము, కర ౫ కరః... చెర యనురూవముయొక్క_ ద్విరుక్తము. ఇందు రెండవ 

మాయి వలుకంబడు వద మామైడితము, అది వరముగా మొదటివదము నం త్యాచ్చగు 

అకారమునకు సంధి కలిగి చూర్యోవ రముల నున్న ఆ ౩-౮" కారములస్థాన మున నా కారము 

నిల్చి “జెకారి అని యయ్యొను. ఇచ్చోనూతృము “బెరయారి యనరాదు. ఇళ్లే 

“ఆహయాహి యనరాదు, తక్కినమూండుదాహరణములందు సంధి కలుగుటయుం 
గలుగకున్న యడాగమము కలుగుటయు నగునని యెజుంగవలయంనుం కృ్య్వర్థ మునకు 

ద్విరుక్రి కలిగినను గ్ర్వార్ధమైన యికారమునకు సంధి రాదనువిధింజేసీ యచ్చ సంధి 
రాదనియే గ్రపాంపవలెనుగాని యిీసూ శ్ ముచే సంధి కలుగునని గ్రృపింవరాదుం 

ఏగి యేగి;ఐఇది క్వ్వార్గకమున కైన ద్విరుక్తరూవము, ఇచ్చో నంధిరామి యడాగమ 

మే కలుగ చీగియేగి యయ్యెను. ఈసంధి వికల్చ్పముగం గొన్నియెడల నగుటకును గొన్ని 

యొడల నిత్యముగ నగుటకును గొన్నియెడల రాకుండుటకును దఆచు శబ్దము శరణ్యము. 

(వృయుక్తముల ననుసరించి దీని నువయోగించికొనవలయును. బహు ప్ర సీద్ధ ప్రయోగ 
ములంబట్టి యేగులోనర్థబిందువు "లేదనియు యనందగను, 

అంద్వవగాగమంబులందప్పు నవదాదిస్వరంబు పరంబగునపు 

డచ్చునకు సంధియగు. ౧౧. 

మూర 69 ఎండు 26 మూ రెండు. 

వీచె 6 ne ఎండు . నెండు. 

అర్థ (00 వుంచు 660 అర్థించు, 

ని 498 వంచు 549 నీర్జించు, 
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అందగ్భవ గాగ మంబులు పరంబులగునపుడు యఖథాసంభవముగా 

గృహాంచునది. రాములందు-రాములయందు-హారియందూ-ఎనిమిదవదడి _ 

బినిమిదియవదడి. 

టీ. “పరిమిత సమస్తానామ్” 'సంధిర్ని త్యం ప్రత్యయా చః) ఆనునవి మాలములు, 

స్వతంత్ర ప్ర యోగమున కర్త ములుగానివి యవదములం, అవి యాయా వృగృతులం 

గూడియే యర్భవంతములగు. ఆయా వాని కాయాయర్థాదులందగు శత్యయములని 

యనందగు, అట్టి యవదముల తొలియచ్చు పరమగునపుడు ఫూర్వముననున్న వేయచ్చు 

'లైనను సంధి నిత్యముగ6 గలుగును. “అందు అను సప్పమావిభ క్రి వ్రృళ్యయమును, 

సం౦ఖ్యకుం బూరణార్థమున నగు అవి అనునదియుం౦ బరమగునపుడు (వ, యోగాను 

సారముగ నీనంధికిం వృ త్సవువృత్తులం గల్పించుకొనవ లెను, మూర శ ఎండు: 

మానారకమగు “మూరి అనుదానికి త తద్ధితవ. అన్ సూ॥[ వే "ఎండు అనువర్హకము కలి 

“గను, “ఎండు"అనునది మానార్థక ము ఫోం గలిసీయే గాని స్వతంత్ర, ముగా దై యోగింపం 

బడదు. కాన నీది యవదము, “ కినియాద్యచ్చు ఎకారము. ఇది పరముగాం బూర్వము 

నచ్చునకు సంధి యయ. అకానై కారముల రెండంటిస్థానమున ఎకారనము కలుగ 

మూరండను రూవమయ్యొును, ఏ సె శా ఎంచుజఏీ నిండు, ఇదియు మానార్థక శబ్దరూవ మే 

నిర్జీ శా ఇంచు:---ఇది సంస్కృత థాతువున కించుగాగమము (క్రియ, రీరినూ॥ వేం గలిగిన 

రూవము. ఇందు “ఇంచు అనుదానికి స్వతంత్ర, వృయోగము లేదు. ఆయాధాతువుల 

కీది చేరియుండును, కాన నిది యవదము, నంధిరా నిర్ణించని యగును, ఇల్లే ఆర్థించని 

యెలుంగవలెను. ఫారతాదులందు “నీము వెలిగాంగ మాతం (డికించు నెట్టు” అనుచోటు 

లందలి ఇం చనునది స్వతంత్ర ప్ర రో గార మగు ధాతువగుట స నధ్గాని నవద మనంజనదు. 

ఆరయనరయ నాయాచస్ట పారవాచకములగు క్రి, కి యల కష్టవడనునర్థమున నిదియె 

చేశడిం గాని లాతణికు లిభాని వివక్షింమమిని బ ట్రత్యయమనవలసివచ్చెరు. రాముల. 

అందు=రాములందు: సంధికలిగినరూ వము, రొములయందు: నంధథిరానిరూవము, హారి 

యందు: నంధిరానిరూవము. వారందనునంధిరావ మ వ సిద్ధము. ఎనిమిది 1 అవది= 
ఎనిమిదవది: సంధిరూవము, ఎనిమిదియవది: సంధిరానిరూవము, ఇల్లే (వ, యోగదృషి 

నీసంధి కలుగుట కలుగకుండుటయు నరయవలయును. అందర్భపగాగమములు వరములగు 

నపుడు తప్ప నితరములు వరముబగునప్పు జీసంధి నిత్యముగ నగునని (గ, హించునది 
“సంధిర్ని త్యం (వత్యయాచఃి'అను నాధర్వణమునుగూడ నీవిషయమున సూరి యాద 
రించెననుట స్పష్టము, 
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కుటు చచిజు కడు నడు నిడు శబ్రముల జడల కచ్చుపరంబగునపుడు 

ధ్విరుక్రటకారంబగు. ౧౨. 

కులు ° 06 ఉసురు 666 కుట్టుసురు. 

చిబు 0 ఎలుక 02 చిక్సైలుక. 

కడు అ ఎదురు . 2 క క్షైదురు. 

నడు ఉం వల్లు . నట్టిల్లు. 

నిడు . జోరుష్ర 0 నిట్టూరువు. 

టి. 'శేచిదాదా ద్వివర్భ కాకి అనునాధర్వణము మూలము. కుణుచిలుశబ్ద 

ముల తుదినున్న గురు రేఫమునకును, కడు నడు నిడుశబ్దముల తుదినున్న డ కారమునకును 

నచ్చు పరమగునపుడు ద్విత్వటకారము (ట్ల) కలుగును. 

కుణు 4- ఉనురు=కుట్ ట్ +- ఊ + ఉనురు=కుట్టుసురు. కడు + ఎదురు=కట్ ట్ చ _ 

ఉ + ఎదురు=కట్రైదురు.. ఇట్లే తక్కినవూహ్యములు. 'కుణు చీజుూ అనునవి వృ త్తియం 

దంత్యమగుహల్లు లోపించిన “కులుచ చిజుతి” ఆనుచానిరూవములు. “కడు అనునది 

వృ త్తియం దంత్య దు దుతము లోపించిన కడుక” అనుదానిరూవము. “శిజ్రైల్సి కురు 

యిర్, కట్టాణ్కి నెట్టుయిర్చు అను నరవభామోరూపములనుబట్టి యీద్విత్వవిధానమును 

సూరి కల్పించెనం డు, సాభారణముగ నిట్టిరూవములు నన్నయభెరత భాగమున నగ 

వడమీం బేసి కావలయు నాతనిచింతామణి యీవిషయమున "ేమియుం చెల్పదయ్యెను. 

“కడు నెండి అనునట్రిరూపములే యందు వ్య స్తములు గాననగునని తోంచెడి. చిుతశబ్ద 

మునకగు ట కారద్విత్వమందుమృగ్యము గాందగు, ఇందు. జిణుశబ్బమునకైన ద్వితి 

టకారరూవములను బ్రౌఢచ్యాక ర్త చిట్టి శబ్ద రూ బములుగ సంభావించి సాధుత్వమును 

డెల్పినాయశు. (చూ. ప్రౌఢ, సం_4ీ)-— చిటుతపులి చిబుతకాం కటి నాయడు మొదలగు 

వానింబట్రి చిణజుత చిజులే తొల్లిటివనవ లెను. పిదవ నిదియే చిట్టియైయుండనో పుంగాన 

సీసూరిపద్ధ తియే హృద్యమనందగు. ఇందు సమాసముననని యనకున్నను నీవిధి సమాస 

విషయమనియే చెప్పవలెను. కాన కడునెండ, చిబుతయూర్వు మున్నగువ్య స్తములం 
జీ జల 3 క్ దీవిథి వర్తింవదని యెన్న వ లెను. య్యక్రియలో 'జుడు అనువానిలో రడలకుమా శ్ర, మే 

ద్విత్వట కారము విధించుటంచజేసి చానిపైనుండు నుత్వము మిగులుచున్నది. ఉత్వము 

మిగులునన్న నపదాది సష్షరనంధి "కే నని యుత్వసంధిశే కని నిత్య పృ కు వృత్త తి ననుమానింపక తీరదు, 

కాన జుడుల కుత్వసపితములే ద్విరు క్షట కారము వధించుట యుచితమని తోంబెడిని. 
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టుగాగమాది సొమాసికసంధి కార్య ప్రా ఫ్యర్హ్య త 'లేమింజేసియు సమాసఫూర్వా 

వయవోదంతములకువలెం గాక యిందలి యుదంతములతుదిహాల్జులకు మాత్రము ద్విరు క్త 

టకారాజేశ మగుటంచేసియు. బ్ర, ధానముగం గల్డనది యుత్వసంధియే యగుటం 

'జేసియు,ద్విరు కట కారా దేశ మవదాదిస్వరసంధివలె నచ్చు పరమగునపు డిందలి యుదం 

తములకు నిత్యముగ నగుటను సూ చించునంకల్పమునంజేసీయు, నివ్విధానమును సామా 

సికసంధిసూ తృములలో మాని ని త్యాపదా దిస్వరసంధిసూ తృము వెనుక సే సూరి నిలీసె 

ననందగుంగాన సీసందర్భము వ్రకరణభంగదోషయుతమను గుప్తార్ధ్మ ప, కాళిక క్ట 

విచార్యము, 

వ్రథవమమోంి పరుషములకు గ నడ ద వలు బహుళము 

గానగు, ౧9౨. 

( వాండు నగిెళు 
నాయందు కాళు | 

రు వాండు కొళు 

అపుడు సనియె 
అఫుడు చనియె 
అ | అపుడు చనియె 

నీవ డక_రివి నీవు .**  టక్కొరివి Pha 
సీవ్రు టక్క-రివి 
మారు దలండు 

మారు 6 ది 6 తలు | లం 

మోరు తలండు. 

నారు పోదు. 

అవ్వు డిప్పు చొప్పు డనుళ బ్బములు న్మిల్యేకవచనాంతములు; వాగను 

ఛాసనులు యదా తదా యని గృహించుట వ్రవం ఛార్థమని మయెొటు(గు 

నది ఈ కార్యము కఖళలగు వ్రీయావదనులమోాంద సపూతము కానం 

బడియెడి. 
4 

రాదు త ఉట క్దా 4a రారు గదా, 

రారు కదా, 

వతురు లం పోదురు 4. వత్తురువోదురు, 
ల వత్తురుపోదురు, 
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టీ, “గనడదవా స్ఫ్యుః వథమామాత్రాల్ * అనునది మూలము. ప్రథమాం 

తముమోం౭ది పరుషములకు గసడదవలు బహుళముగా నగును, (వృయోగద్భష్టిని బరి 

శీలించునపు డిక్కా-ర్యము కళొంతములమాందం గలుగునదిగ సంభొవింపక తీరదు, 

(పృథమావిభ కి కళేగానం బృెథమవదము కళల కవలతణమని గ్రుపొంచునది. మూల స్థ 

మగు 'మాత్రాల్ * అనునది యిట్టి యర్గమును గల్ప్సించుటకుం బృమాణ మండ్రు. 

కాని డుమువులు తుదిని గలిగినట్టియు, నవి గలుగనట్టి ఇెట్టు మొదలగునట్టియు శబ్దము 

లనుబోధింప మాత్తవదము నిల్పెనని ప్రాచీన భాహాదృష్టీని జెచ్చ్పకతప్పదు. కాని దీని 

నూతంగం గొనియే లాతుణిక లీనంధి పవృ క్తివిషయమునం బలుపోకల పోయినారు. 

వాండు + కొ 3: వాండుఅనునది వృథమ. దీనిమోంది వరువనుగు కకారమునకు 

గకార మోవిధిచేం గలిగి “వాండు గొట్టె” అని యయ్యి. ఈవిధి వికల్పముగాన “వాండు 

కొట్రె'అని వరుషమునకు గకారము కలుగనిరూపమును బక్షమున చేర్పడెడి. ఇటే చట త 

పలకు సడ దవలు గల్లిన తక్కినయుదాహారణము లావ్యాములు.ఇందు ఇండవయుం దా 

వహారణమునం దాదిపదవుగు “అవ్వుడు" అనునది నిత్రెకవననమగుటంశేసీ దానిని |బ్రథమ 

గే భావింవవ లెను. “అవ్వుడు"లనిగాని,' అప్పుడును, అవ్వుడు చేశ నని గాన్మియితరవచనము 

లందును నితరవిభ క్తులందును నిది యుండదు గాన, నిత్యైకవచనమని నూరియాశయ ము, 

వాగనుశాసనులు=ఆం, ధ శబ్ద చిం తామణిక ర్త. “తిజి ధ్యశేవషష్టీనుస రార్మేచు వచనీయజ 

విభ_క్రీకకించిత్స)ళంస నాద్భుతసంతాప యదా కదా కిమేవాంశ్చ. క్వాకిలతూష్ల్మీమాద్యా 

నభిదధతీ కళాదు,తో న యేషాం స్యాత్ ” అని నన్నయ  కళొళబ్దవివరణసందర్భ మున? 

(నున్ బ బృ భమాభేన్న ములుగ (యదా తదా చెప్పుడప్వుడను వానిని బేర్కొనుటంబట్టి 

తా సెవ్వుడప్వుడనువానికి నిరూపించిన (చ,థమాంతత్వ మా ధారమగుమూల్టంథ వృణాళి 

కకు విరుద్ధమని యేరైన శంకింతు నేమో యని యనుమానించి నూరి, (నున్) వృథమను 

గళగా నిహకి పించియు నప్పుడెవ్వుడను వానిని దిరుగం గళలలో వాగనుశాసనులు పేర్కొ 

నుటక్కు కళొసమూహమును విస్తరించి చూప్రుచు నుబోధము చేయుటే ఫలముగాన 'నా 

తనికి6 (బథమకం టె ఇెవ్వుడిన్వుడనునవి భిన్న ములనుతలంపు లేదనియు, దానం దాను 

బ్రథమలన్న మాట కాతనిమాట విరోధించునది గాదనియు: దాం జేసిన ప్రసంగము నుసం 

గతమే యనియు సమాధాన వుప్పు డిప్పు జెప్వు డనువాక్యద్వయమున నిరూపించినా౭డు, 

కాని నుబంతావ్యయరూవముల ద్వ్వివిధమగు కళ "శబ్బసమూవామున. (బ,భమనువిభక్ష్యంత 

ములలోను, నెవ్వడవ్వుడనువాని నవ్యృ్భ్యయములలోను జింతామణికర్త నిరూపించుటనుబట్టి 

వీనిని బృథమాంతములుగ నాతండు భావింపలేదనుట స్పష్టము. ఆవ్యయములకును (నువ్) 

వ్రథమాప్రత్యయము గలుగుననియు నది లోపించుననియు, దాన వానికిం బదత్వసిద్ధి 
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కలంగుననియు న నెడు సంస్క త వ్యాకరణమర్యాద ననుసరిం చినను వీనియందు నుజంత 

ములకం టె వై లతణ్యాము గన్నట్టుచు నే యుండును. కాన వానిని జింఛామణి నుబంత 

కళలకంటె భిన్న ములుగ నెన్ని యుండనోపును. 

పెయంశముల గమనించిన చేను వానిని బృథమైక వచనములుగ (గహించితి 

వనక యాతనికిని నాయఖిప్త్రాయ మే వీనివిషయమున6 గలదని నిపుణముగ సూరి 

ప్రాయుట చింత్వేము. మారు + తలండు=మోరు దలండు,. ఇందు దలండనునది తలంచు 

భాతుమధ్యమపురుష బహువచనరూవమా గాక తలంగు ధాతురూవమా యని సండియం. 

బందనగును. కాని క్రియాప. 101 సూత్రమున నం త్యాతరలోపమునకు స్పష్ట్రముగా( 

దలంచి త్యాది చువర్ణాంత ధాతువుల నుదావారించి విషయములంగాం చేయు చుండుటం 

బట్టియు నందే పిలుచు మొదలగువదముచే తలగ త్యాదులు గ్రావ్యా ములుగా౭దగునని 

సూచించుటంబట్రియుం దల౭డనునది సూరిమతమున తలంచుకలంగు ధాతువుల మధ్యమ 

పురుష బహువచనరూవములలో చేదన్నను బాధలేదు. 

శాసనములందున్కు నన్నయ వ్ర, యోగములందును సీనంధ్కిం ద్రైథమమోం౭ద 

నిత్య, పృవృ ల్లి లియే గలదు. అధర్వణునికాలమున కీసంధి ప పృవృత్తివిషయమున నిత్య 

వె కల్పికత లసంఖ్యములయ్యును. కావున నే “వరుహోవా స్వరూ" శే యర పృథమాంతో 

పరిస్థి తాః, కాకౌ సంబోధనే చాపి హ్యూవ్యయే కర్మ ఛారయే. అవేశహర్థశే శే 

ఇతి శృంగారభూవణక, శేచిదాద్యస్య వోనస్యాత్ న చ ప్రాసే యతే”తు వా, 

శే చిద్వయోర్వికల్పత్వం యతి" సర్వత్ర, కేచన. * అని యొల్టయెడలను వికల్పముగ 

నగుటను యతి ప్రానస్థల ముల బ్రవృ_క్షగ్ట వ వృత్తులను యభానంభవముగ నిష్టానుసారముగ 

నందుటను నధర్వణుండు విపరింవవలసీవచ్చెను. పిదవ రానురానీనంధి 'వెకల్చికమె 

మై చృీకముగం బరిణమింబెను.. “గసడదవా స్యుః వదాద్వంద్వే* అని చింతామణిక్షర్త 

మటీయొక సూత్రము నారంఖించుటం జేసీ వ వ్యస్తమున నీవిధి వికల్పముగం గలుగనగునను 

నుద్దేశము గలవాండనుటకును నవ కాశము లఖింవెడి. కాని సమానత శ సిద్ధించిన చనేకవదక్య 

-సుర్పడుటయు దానం బ బ్రభమాంతముమోంది కచటతవలన నచ్చో్చోటుల “నవ కాశములేకు 

డుటయు, గమనించి" దంద్వమునం  దిరుగ, గనడద వా దేశవి భానముమూల 

మొనశ్చననుటయే హృద్యము. మజియు సర్వలతణసాఃరసంగ హక_ర్ద. కవిసంశయ 

విచ్భేదకర్హ మున్నగువా రీసంధి వృవృ త్త పృవృత్తులం బలుగతుల ననుమానించినారు. 

సూరి సూశ్రమున బహుళేపదముంచేర్చి యీిసంధి పృవృత్త్య ప్రవృత్తులను యధా 

సంభవముగ బాఠకులే యూహింతురుగాకని నిఫుణముగం బెలివీనాండు. "ఈవిది 

కళలగు శ్రీయావదములందును గనంబడెడి అని *రారుగబాి ఇత్య్బాదులం జె యానిధ్ధి 
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వవృత్తిని నిరూపిం చుటంబట్టి కళలలో గీయావదములమోంద నే దీని వికల్ప వ్రృవృత్తి 

కనుజ్జ సూరి సూచించెనుగాని యొంత్క కొంత యనుమున్నగుకళలవెం గాద నెనని 
“ల్లి క్లే య 9 జస Dey mer మాత్రము గ్రహింవరాదు. పృథమమోంది యనుటం జేనీ (వథమలనే (గ హింపకుం 

0 కు ౧ నాకు డ్డి చు చి తభ 0 డనియుం బ్రిథము దుల్ (మక తిక ములుగానివ నిక నూచకమనియు ద (వకృతిక 

ములు గాన్ని క్రియలును నేతద్విధివిషయములుగ నెన్న వచ్చుననియును 'జెలుపుటకొజశే 
సూరి యావివరణ వాక్యమును వ్రానినని యెన్న వ లెను, ఇట్టనిన వివరణమందలి నైత 

మనునది సార్ధకమగు, ఈవిధి వ్య స్తవదవిషయము. 

తేనుళగలమో(ధి సాంస్కృతికవరుషములకు గసడదవలు రావు. ౧౪, 

వాడు 20 కంసారి +. చూడు కంసారి. 
వీడు లం చక్రపాణి 4 వీడు చక్రపాణి. 
ఆయదడి CR) టంకృతి 33 ఆయది టంకృతి. 

(యుగ ని ఈ తథ్యము 986 ఆది తథ్యము. 

వ్రుపి 666 పథ్యము వ వ్రది వథ్యము. 

టీ, “న వికృతిశ బ్దాత్సరతస్సాంన్మ్భ తికానాం భవంతి గసడదవాః”” అనునది 
నూలము, ఇందలి తెనుంగువదము సంస్కృతన మకరమును చొల్పెడ, అనాం బ్రౌక్ళత 

సమ _ నంన్క్భృతభవ _ ప్రాకృత భవ - దేళ్యవదబోధకమని భావము, 

కళేలగు తెనుంగువదములకంటేం దరువాతనున్న సంస్కృత శబ్దముల కచటతవ 
లకు గ నడ ద వలు గులుగవు, అనంగ? సంస్క్భృతన మేతరములకుం బరమున 
నైన సంస్కృతసనమయముల యాదినున్న వరుషములు గ నడ ద వలంగా మోజువని 
తాత్పర్యము, వొండు + కంసాపదవంజావొండనునది 'తెలుంగువదము, దానికంటెం 
బరమునున్న  కంసారియను సంస్కృ తవదమునాదినున్న క కారమునకు గకారము 
రాలేదు. కాన “వాండు కంసాి రనియీ యగును. ఇట్లే మోదియు దాహరణము 
లలో 'చ కృ పాణ టంకృతి, తథ్యము, వథ్యము”* అనునవి సంస్కృ తవదములు, 
కాన వానియాదియున్న చట త వలు సడ ద వలుగా మాజలేదు. ఊత్తరసూ తృమును 
బట్టి యిదియు వ్యస్తవదవిషయమనియే గృహింవనగుంగాని మి శృసమానములందలి 
సౌంస్కల్భృలికముల కీయా చేశము రాకుండ వాగించుట యావశ్యక్రముగాన నుభయె 
విషయముగ సెన్నవలెనని తోంచెడి. ఇందలి 'తెలుంగువదము ప్రాక్సృతసమభవ-నం 
స్మృతభవన-_ -దేశ్య వాచక మగుట చేతను తెలుంగవదముల తేరు వాతిసంస్కృతశబ్దముల 
వరుషముల కే యాని "షేధమగట చేతను, చెలుంగవదము ఎలతరువాతి 'తెలుుగువదముల 

9 
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పరుషములకును సంస్కతపదములమోంది సంస్కృ తేశళబ్ద ముల పరుషములకును సంస్కృత 

పదములతరువాతి తెలుంగు శబ్దముల పరుషములకును గనడదవా దేశము గలుగనగును, దీన 

“శావలియైసురరాజ్య శీ వాలింపంగ” అను మున్నగు (ప్రయోగములు. సురత్నీతము 

లయెడ్, మఅకీయుం, "డెనుగనపదములమోం౭ంది సంస్కృత శబ్ద క త పలకను గద వా 

'చేశము (వ, యోగదృష్ట్రమని (పౌఢవ్యాక _ర్హోవీరల్లోపించిన్న ఇట్లు దపంబు, వేవణములు” 

మున్న గువాని నుదావారించి నూరి యాసూ త్ర, మును సవరించినాండు, (చూ, ప్రా. 

సంధి.ర్ర) మటియుం “జగముల చెల్లెడక్. ..ఎం, తగుముతుశైన నోరుకి యని తిక్కన 

యుం (టౌఢవ్యాకర్హృ సవరణకు మార్చ దర్శకం డై నాండు, వ్య_స్తములేగాక సమస్తము 
ళు = " 2 టో శ ఆ ర్ లును నీసూ త్రని షేధ మునకుం బాలగుననియే గృహింవవ లెను. (చూండు మోందిసూ శ్ర 

మువెని నిరూపించిన విషయముల వివరింపనే యధర్వణుండు“ోవికృతాః వరుహిశ్చ న్యు 

స్సు గ్రస్త ఆద్యవదాదిగాకి నవో గసడదవాస్పేఒపి వరుషూ; (సృథమాహి తాల్ * అని 

మూలమును వివరించి నాండుం దీనం తెలుంగగలమోంది సంస్కృత వరుషములుం గసడదవలు 

గాకుందుట చింతామణిక ర్త నాంటిశే గాక యధర్వణుని నాంటికిని నిల్చియే యుండె 

ననియు దరువాత నీవిధికి సడల్పు సంభవించెననియు ననుమానింపందగును. నన్నయ 

భాషలో చేండిట్టి వచ్చువడిన పౌొత్తముల నగవడవు గాని, ప్రాచినశాసనభాషలో 

“ఇందు (వృత్యతమె ఉర్వ్వీజిముల్ , ప్రాకి. శమ్ధుండు వృ తొపమున్క విభుండు నకి” 

ఆను (పసృయోగము లగపడెడి, 

ద్వంద్వంబునం బదంబువయిపరువ ములకు గనడదవలగు. ౧౫. 

కూన ఇ 26 కాయ 202 కూరగాయలు. 

కాలు . చేయిం 0 కాలునేతులు, 

టక్కు తళ ఇుక్కు. ఇటలి టక్కు డెక్కులు. 

తల్లి అం తండ్రి, ౨69 తల్గిదండ్ర్రులు. 

డా ల, పల్లె 20౪ ఊోరుపల్లెలు. 

టీ, “గసడదవాస్సుుః పదొద్ద సంచ్వే*”” అనునది మూలము, ఇది 'తెలుంగుద్వంద్వ 

సమాసము విషయము, తెలుంగున ద్వంద్వసమాస మాచ్చికపదములశేగాని సంస్కృృృతపద 

ములతోడ నాచ్చికములకుం గలుగదు. అందును దొలివదము స్త్రీసమమే మయైయుండ 

వలెను, (చూ, బొల, సమాస, 7౧ కాన తెలుంగుద్వంద్వమున. దొలినున్న స్త్రీ నమంబగు 

వదమునకుం దరువాతివగు తేలుంగుశేబ్ద ములపరుషములకు నిత్యముగా గసడదవలం కలుగు 

నని సూత్రార్థము లభించెడి, కూర ₹కాయ:జాఖఇది యాచ్చిక ద్వంద్వము,ఇందు రండును 
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'చెలు.గవదములే.అందును కూరను తెనుంగవదము చథ మెకవచనలోవమును నిత్యముగం 

బొండినదగుట స్తే సనుము, దీనికి బరమున నున్న 'తెలుంగుళబ్ద మగు కాయవదములందలి 

క కారమునకు గ కారము నిత్యముగం గల్లి “కారగాయిలను రూపమయ్యొను. కూరకాయ 

లనిగాదని గగృహించునది. ఇటే తక్కినవూహ్యాములు,గనడద వా దేళశా చ్రము (సంధి 18) 

నిత్యముగాదు. సమాసమునతై ననేకవదీభావనంజేనియు. నిట్టివానియం దావిధి వర్షిం 

వదు, కాన నిత్యముగ నీవిధి యారబ్ధము. కాన సంధి 15 సూత్ర మెచ్చికళొస్త 

మని స్పష్ట్రవడెను. మజీయు నాచ్చికద్వంద్వమున నిత్యవిధానముం జేసీ యితరాచ్చిక 

మిశ్ర సమాసముల నీవిధి మైచ్చికమని గృహింవందగును, కాని “నల్హగలువ, 'వెలిదమ్లి, 

వేగంటి”” మొదలగువానియందు నిత్యముగ నగుటయు, నాంచ సేనుకనువపులు,కడలిరా 

చూలి"మొదలగువానియం దీవిధి క్యవువృ త్తీయుం గన ట్రెడి, ద్వంద్వసమాసమున నిత్య 

మను. నీఫునర్వి ధానమునం బేసి 18 సూత్రము వ్యస్తవదవిషయమును వికల్చ్పమును 

నయ్యెడి. (బ్రాఢవ్యాక ర్త యిట్టి యాచ్చిక ద్వంద్వములందును చత వలకు నదవలు గల్లుట 

చూవటదని '“అప్పావెలైెండు,, అందచందముల్కు రాకపోకలు, కండతుంజెములు 
టె nm 

మున్నగు వానిం జూవీ సూరి యీసూత్ర మును సవరించినాండు, (చూ. ప్రౌఢ, సంధి. 6) 

“న్యుర్భిన్నా వీవ కస్తాశ్తే వినాద్వంద్వం హనర్శ తే” అని యధర్వణుండును ద్వంద్వ 

మున నీవిధి నిత్యముగ నగుటణే సూచించినాండు. దీనింబట్టి 'పౌఢవ్యాకర్హ యివ్విషయ 

మున నిచ్చినవానిం బోలునవి నన్నయాధర్వణులనాండు లేవనియుం దరువాత నేర్పడి 

నవనియుం చెల్లమయ్యెను. సముచ్చయమునం దిదంతములపైనెన “యును అనునది 

లోపింపంగాం దత్పూర్వస్వరము దీర మగుట వ్యవవోరవ్ర సిద్ధమగుటం జేసి “అన్నా 
దమృలు, తల్టతం డలం” మున్న గురూవములు వ్యస్తములుగానీ సమ ములు 76 

జాలవని తోంవెడి. ఐనను “అ ప్పావెళ్లెండ్రు” మున్నగురూపము లర్వాబీనలాతణికుల 
మతమున ద్వంద్వములే మై సాధుక్వము నందినవిః 

ద్రుత ప్రృకృతికముమోంి వరుషములకు సరళ ములగు. ౧౬. 

వఫవూూచెను ౨౨. కలువలు అ పూ చెను గలువలు. 

తోంచెను =. చుక్కలు ౨౨౨... తోంచెను జుక్కలు. 

నెను ఠం అశ టక్కు_లు 44, శనిను డక్కుులు. 

నెగజను 4.4, తవముములు ౨౨ నెగ ఇను దనుములు. 

"వొంగి డేను ఇ అ టి పద్మము ఉత “మొగి జోను బద్భమ్ము, 
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టీ, “వరుపూ దృుత ప్రకృతి కాళ్సరళాః న్యుః అనునది మూలము. (దు త 
స, 

ముంతమందుం గలవదములు (దుక పృకృగఠికములం, అటి దు తప, కృతికములకం టెం బర 
ల్లో 

మున నున్న క చట త వలకు గ మముగా గ జడ ద బలు నితృముగనగును. పూచే 

= న్ర దు ను అనునది ,దు,తము*ః ను కలువలు: పూచెను" అనుసదే దు క క్రకృతికము. ఇందును అ దుః 

(చూ. క్రియ, 16) దీనికి 'కలుపి అనుశబ్దమునాదినున్న కవర్ణము పరముగ నున్నది, 

కాన దానికి గకార మాదేశముగా 'హ్లాచెను గలువలుి అనురూవ మయ్యొను. ద్రుత 

(పృకృతికములకుం బరముననుండు వరుషములు తత్సమాదిశబ్బముల శేవానికి నంబంధిం 

చిన్నవై నను నీకార్యము కలుగును. “చెగడెను 1-తమములుం=నెగ డెను దమములం, మొగి 

డెనుపద్యములుజ మొగ డెను బద్దములు” అని సంస్కృృృతసమముల వరుషములకు గజి 

డదబా దేశమును నిరూపించుట వేం బై విషయము స్పష్ట్రవజెడి. ఆబేశమనంగా నొకదానిం 
5 న న = ॥ > జ పోశి ద్రొసీ పుచ్చి మజియొకటి తష్ట్వానము నాక్రమించుట. ఇందు క చట త వలను ద్రొసి 

క వుముగ వానిసొనమున గ జ డద బలు నిలుచున్న వి కాన నివి వాని కా'దేశము 
UU యి 

లి rf | గాం 0 లయ్యెనని గృహీంచునది, తక్కు.౦గలయుదాహృతు లరాహ్యాములు, 

ఈసరళా దేశ ముత్వవిశిష్మ దు తముమోంద నన్నయ కాలమున నగవడదనియుం 
బట __/ 

బొల్లురూపమునందిన | దుతమామిందశే యగపడుననియు దాన “కవదొనలును గాండీ 

వము,.,..,మేే ను నిదవడిగియెద.” అని యవ్చకబి సంధిగత ప్రాసమున కిచ్చిన 

తిక్క_నభారతలత్ష్యుము “నను పిదపి అనియే యుండందగుననియు, “గనడదవా దేశవిష 

యమున నాతాస చ్చబ్దములను 'ఆతాస దోర్వినై వెలే”అని పృథక్కరించుటంబట్లి యది 
ఢా ద రార ర | లు 

కలంగదనియు6 _బెవాదము చేయువారి యాశయము. అట్లయిన లామతణి కాసమృకమగు 

పవప్రాసము నంధిలుకతన ఛంపోనియమము దుష్టమగుంగ దా యనుశంక కలుగకపోదు, 

“అవసరజ్ఞుండయి కపిలకన్నులు కసిలగడ్డము కపిలజడలు” అని నన్నయ కపిలళబ్ద 

ఘటిశసమాస్మ త్ర త్రయమును సూరి యెన్నినట్రై వకారమధ్యములుగం బ్రయోగించి పవస్రాస 

మును గూర్చినవాండగుటం దిక్కనయు నట్టి ప్రా దీనమార్హ ముపట్టి “ వీనుపిదవ” ఆనుస్థల 

మున పవప్రాసముం గూశచ్చెననియుద దరువాల్ లాత్షణేకలమక మున నుత్వవిశిష్టదు,లే 

ముపె సరళ దేశమును వవలకుః ద్రనము లేకుండుటయు సిద్ధ ములయ్యొంగానం మైనుదా 

వారించిన తాపులందు లేనిపోనిసంచేహాములం గలిగెనసియుం బై వాదముచేయువారు 

సమా ధానమిత్తురు, “యతిప్రాసావిస్థ స్థలములనుండి కదల్ప రాని (వృయోగ ముల నుక్వ్టవిశిప్త 

(దృుతముపైం గల్లినసరళా చెేనును. (ధువవటిచుటకుగాను నన్నయ భారత భొ గ మునుండి 

యుదావారించుట దుస్పాధము, ఒకవేళ్ నగవడీనను నవి యాయాయర్థవిశేష ప్ర కాశన 

మునకైన ద్రుళము లై యుండనోపెడింగాని పోయినను నున్నను బదార్భమునకు భంగము 
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చేని (దృుతములం గా౭డాలవు.”” అని చైవాదము వారియభి పొయను. మ౭రీ కొందు 

“ఏను అనుదాని కవ భారణార్థకమగు అ కారముం జేర్చి కళగా మార్చి గసడదవాదేశము 

కూర్చి “వన విదపిఅని సమర్థించిరి. కొందజు “అస్త చ్చబ్దము” “చేను అనురూపము 
G ర టి 

గలిగియుండునప్రు డే గజడదబా చేశము సిద్ధించును, అది నీను” అని వికృతినందినపుడు 

సనదదం చేళి షయమే యగును, కాన “నీను విదవి అను, ప్రయోగము సిద్ధించుట 

a et ల —_ 
కడ్డంకి లేదండ్రు ఇటే ' నీచెప్పిన పెద్దలు, ** యే చక్కూం బెట్టు వాండే పొండవులక్ 

అనుతిక్క్యన వ,యోగమున 'యేచక్కొ_ం'బెటు” అనుస్తలమున గజడదబా దేశము రాకుం 
హూ న్ (ఫి 

డుట కన్సటైడి. కొందతిచ్చో యేనుశబ్దము నేననుదానికంటె భిన్న మై లు వదు, తాం 

ళం బయ్యెంగాన నిది క్పోటిచకారమునకు జకారము కలుగలేదనియు గనడదవా దేశము 

పికల్పవిధియగుట6 గలంగ లే దనియు నండ్రు = మణీకెంద ఆందడలిది యేనుశబ్దలు వశే 

మగు నీరూవము గాదని ము కొని” యనుదానికిని “వాండను” అను దానికిని బ్రశ్నార్టో 

మగు చేకారము వేరంగా వైనరూవములలియు సమర్థించి “వారలను నవలంబించియా 

చీను చాండపులను జక్క బెట్టువాండను?” అనంగా వారల నాభథారముగం బేసిొన 

కయే సయముగం బాండవుల సాధింతును.” అనునర్థము నిచ్చునదిగ నంభావించి 

యచ్చటి జకారా దేశమునకుం బ్రనక్షియే లేదనిరి, “చక్క బెట్టు వా౭డను” ఆను శ్రియ 

చేననుక్రర్హను చెల్పుటకు సమర్థ మైయుండుటం బట్టి గొనివదముతరు వాతి “యే” అనునది 

దృశ్నార్థకముగ నంగీకరించుటయే యుచితమగును. అభ్రే “వండ చే" అనుదానియం 

దగి చేయను దానిని నేనుశబ్ద క్ల పరూవముగం దలంచి పాండవళట్టాదిగతవ కారమునకు 

బాబేశ మేల కలుగలేదని శంకించికొనుటకన్నను త్రమెకవచననూచకమగు “ను అను 
తానితోం బ ద్రశ్నార్భనై కారము సంధించి “వాండచే” అనురూవ మేర్ప జెననుటయే నమం 

జసము. కండు ప్రశ్నార్థకములు స్వయముగా _ నేనొక్కండ నే సాధింతుననుటను దృఢ 

వజ చునవని యోవత మున నెన్న వ లెను, ఈవతృీమున గనడదవా చేశము వికల్పనిధి గాన 

రాదయ్య్మెనని యెన్నునది, ఇంక ధృత రాస్టుండును బుతు త్రులున్వనము, 64.7% నతగం 

బొందుట కార్యము” ఆను తెక్క-న్మవ, యోగమున దుశేవ, చక్ళృతికముమాంద నరళొ దేశము 

గాకపోవుట చూప టభైడు ననువిషయమును బరిశీలింతము. కొంద ఆిచ్చో6ం గాన యనునది 

కాననళబ్దవికృ తియగు కానళబ్దపుం బృభమారూవము గాను “తగక్షొ* అనునది' తెగన్* అను 

నట్టును (నాశార్లక తెగు థాతునుబ్యంతము) ననుమానించి కాన తెగంగా పనావృతవృ త్త తం 

బులుగాని సీంహూములకు వేగంబ శేటొందునని ఫూర్వమంన కన్వుయించి సరళా 'దేశాభావ 

మును సమర్థించుచు గనడదవా దేశముగూడ వికల్పవిధి యగుటం గలుగలేదని తీరానిం 
చిరి, కొందజు కావున ననునర్హ మిచ్చు కానయే మైనను నది 'ద్రుశేవ్ర, కృతికమని నమ 
స్ధింప సమర్థములగు ప్రాచీన వ ప్రయోగములు "లేమి శభ యనం దగుననియు: గాన నిట 
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గసడదవాబేశము రామి స్మూత్త మే నిశేషమనియు నండ్రు. కొందజు కాను లేక 

కాక్ అనుప్రకృతి కవ ధారణార్థకమగు అకారము చేర్నంగ కాన అనురూవము కలుగు 

ననియు నది అగుటయే యనునర్థ మిచ్చెడింగాన నచ్చో కాబట్టియే యనునర్గ ము పొనం 

గెడిననియు నండ్రు. ఇంక '“ధృళరాస్ట్రం డచినీతి సేసినను ,.. వేగ తెగంచాటకు...” 
నూ శ = 3 

ఆశు తిక్కన్న ప్ప యోగమున వేగ ననునది (దు,తొంతమగుట లేగక్ అనుదాని తొలి 

త కారము దకారముగా మాజకుండుట లతణవిరుద్ధమనియు నచ్చో దకారా దేశము 

గల్లిన ప్రానభంగము వాటిలంననియు నండ్రు. ఇచ్చో వేగమను పృకృతినుండి ములోవ 

ము కలుగ కేగి అనురూవ మేర్పడినట్లు నిర్ణయింవనగుం గానం గళయే యయ్యుడి. 

దీనిని  ద్ఫుతాంతముగాం జేయవశెనన్న “మే అను వేగమనుశబ్దపుం గ్గఫ్రరూపమునకు 

“కాను” అను నుజ్యంకమును జేర్చి సాధింవవలసీయుండును. కాన్కు కను, కక్ అని 

మాజుట ప్రసిద్ధమును వ్యాకర్హృసమృతమును నైనవిషయము, (చూ. | కృియ.115-116: 

చూ. పాౌఢ 25) కాన నిచ్చో వేగనునది జేగముశబ లు పమువరకరాపముగ చెన్ను 
షా, య జార్ రొ 

టర్ యు చికమని తోంచెడి. 

ఆ'భేశసరళములకు ముందున్న ద్రుతమునకు బిందునంశ్లైషము 
విభాష పనస, ౧౭. 

సంశ్లేషం బజన6గా విరాందిహాల్లుతోం గసాడిఫొానుట. 

" వూచెంగలువలు. 

ఫూ చెను గలువలు 29 వూ చెంగలువలు. 

ఫూ చెన్తలువలు. 

తోంచెంజుక్కులు, 

తోంచెంజుక్కలు. 

. తొంచెన్టుక్కలు, 

తోంెను జుక్కలు 20 

చెనెన్టక్కులు. 

నెగ జందమములు. 

నెగ డెందమములు, 

నెగ డెననుములు 

నిగ ఇను దమములు 060 

చనండక్కు.లు, 

చనిెను డక్కులు 6 టక చేసెడక్కులు., 
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మొగి జేెంబద్యము, 

మొగిజెను బద్భము 96౪ మొగి డెంబద్మ ము 

మొగ డెన్సద్య్మము 

వతుంబున స్వత్యంబగు; స్వత్వంబనంగా (ద్రుతంబునకుం బ్రకృతి 

భావము. 

టీ. “కద్దు)తం చ బిందుస్సా త్, ఆవికారగ తే కస్పిన్నపి సరళా నీవ సంతి శే 
పరతః ఆనునవి మూలములు, ఆ బేశసరళ ములు: పూర్చనూ క్ర ముచేః బరుషముల 

కాదేళములుగ వచ్చిన గ జ డద బ లా దేశసరళములు. వీనికిం బూర్వముననున్న [దు ద్రుత 

మునకు వికల్పముగ బిందువును సంశ్లోషనును గలుగును. బిందునంశ్లేవములు శెండు 

కార్యములునుం బర్యాయముగ వికల్పముగ నగునని గ్ర,హొంవవ లెను. రెండు కార్య 

ములును వికల్పములగుట రెండును గలుగనపుడు ద్రుతము తేనసవాజరూవముతోడ నే 

యుండును, బిందుశబ్దము పూర్షైర్భ ములను శండింటిని బోధించునది కాన 

(బక్రియలో వ్రాన్వదీర్ణ ముల గమనీంచుచు యథాసంభవముగ పూర్ష్హార్ధబిందువులం 

గూర్చుకొనవ లెను. సంశ్రేషమనంగా (ద్రుతము తనకుం దరువాత నున్నహల్లుతోం గలిసి 
కొనుట. వాల్టు చేటాకవాల్టుతోంగలియట తనవైనుండునచ్చు పోవునవుజే సంభవిం 
చెడింగాన సంశ్లేషవి ధానమునకు ద్రుతము లుప్తాచ్యమగుననుటయే తాత్సర్యముగ నఖి 

వర్ణింపందగును. ఐనను సూరి “న్రాచెక్ కలువల అను వ్యవపితోచ్చారణమున కవ 

కాశ మాయకుండుట కై తరు వాతిహల్జుతోం సూడుటయే సంశ్లేషలకీణముగ నిగ్వచించి 

యుండనోపును. కాని యట్టి వ్యవహితోచ్చారణము తరు వాతిపదమునర్థము నాకాం 

శీంచు వ ప్ర యోజనమునండేసి కలుగే కలుగదని ఇెవ్పందగును 7౪న సీవివరేణము స్పష్టార్థ 

ముయ్యెడి. సూూచెను + కలువలు:---ఇందు కలువశబ్దమందలిక కారమునకు6 బూర్వసూత్ర, 

ముచే గకారము గలిగెంగాన నది యాదేశసరళిము. దానికి బూర్వమున నున్న 

“ఫూఇెనుి అనుపదముశుదినున్న “ను అనునది ద్రుతముః దానికి నెజనున్న యా దేశము 

గాంగ “వఫూవెంగలువి లనియు, నరనున్న గలుగ “నాచెంగలువి”లనియు, సంశ్లేషము 

గలుగ “వూచెన్షలువిిలనియ్సు, నీ కార్యము లెవ్వియుం గలుగకున్న “పూచెను గలువి 

లనియు రూవము శేర్చడెడి. ఇట్లే జ డ ద బలాచేశసరళములు వరములగునపుడును 

రూవముల నూహించికొనునది. దిర్ధ్స ముమాంది ద్రు,తమెన నర్గ బిందువు మాత్ర, మే దాని 

కగునని (గృహింవవలెను. (చూ. సంధి 28 టీక 

నన్నయకు ద్రుతద్విత్వమిషస్టమని చూవ “అన్ని ష్టసఖ అనునాతని వ,యోగము 
‘6 33 _ జఫ కు దావారిం చి*లుక్సంచ్తేషా నాచోయని సూ త్రించుట ప్తయోగవై రళ్యసూచనార్థమను 
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సీతారామాచార్యులు గారివ్రాంత ననుసరించి ద్వికసంశ్చేషములు పర్యాయము లనియ., 
త్ భి య 

నంశ్లేవరునంగా మాందిహల్లుతోం గూడుటే యనియు సూరివలెనే యాకంయను భావించి 

యుండుట స్పష్టము. “అలుకి చ సంశేషస్సా నే అను సూ త్త వ్యాఖ్యలో “నస్య 

పరవనేన సాకం సంశ్లేషశ్చ భవేత్” అనునహో బలునీ వ్రాంతయే సూరి-సీ తొరామా 

చార్యుల సంశ్లోషవిషయక ములకు వ్రాంతలకు మూలము. అహోబలవతి “ వాక్యాంతగత 

వదానాం చ”*అనుసూ త్రము వ్యాఖ్యలో “వద్య భేబావసా నే తు శప తా నన్య కథ్య 

"తేఅనునధర్వణ కారిక నాధారముగంగొని “వచ్చెకొ "అనురీతి విదుతసంచ్రేషములనియు 

నంగీకరించుటంచేసి ద్రుతము తనకుం బూర్వమున నున్నయచ్చు నంటి వ్రేలాడియుండు 

టయు సంశ్లేషలతణముగ చే గృహించెననక తీరదు. ఇమ్మశము మాత్రము _వాలప్రైఢ 
era é క్ యీ ర్ ఆం శూ సం కీల 

వ్యాక ర్హలచే ననాదృళము. ఓ నో వాద్విత్వం క్వ చిద్ధిష్టం పరప్రా జీన నంగ పః 

యాధర్వణ మిట్టిరూపముల విరళములనియని వానిని ద్విత్వములనియే వ్యవహరింబెను. 

అని 

'క్వచిచ్చిప్టం' అను పొఠాంశరముంబట్టి కొందణు దిషత్టసంశ్లేస ములు ఖిన్న ములనియు 

ననం7* రండు హల్దులక లయిక దషతషమనియు ద్రు తము పూరాషచ్చునంటియుండుట 

సంచ్లేవ మనియు నండ్రు. సమాన పర్థిక్యము ద్విత్వమనియు నసమాన వ్య్దైక్యము సంగ్హేష, 

మనిమయుుం గొందజమతము, సొల్లుహల్లున కుబ్బారణాము లేదు. ఆది యచ్చుతోంహాడి 

యున్న పుడే.. దానియుచ్చారణము సుగోచరమగు. ఉచ్చారణసుఖముం గోరి యాయా 

వర్ణములకును బదములకును నుత్వము 'తెలుంగునం 'బేర్చుట సహజము. అట్టి సుఖోచ్చార 

ణార్భ మెర్పడిన యచ్చు కొన్నియెడల నుఖోచ్చారణము మూలమున నే షేటో కగతిని 
అవన అత్య దో ల న్ ఇర జ oe టీ మాెడి. ద్రుకము _పైవద్ధతి ననుసరించియే యుళ్వవిశిష్ట మయ్యెను. లుష్తాచ్క_నుగు ద్రుత 

సంబంధమున చే వరువషములు సరళ ములగుట నహజము. ద్రుతము సుఖగోచ్చారణార్థమైన 

యుంత్వముతోం గూాడినపుడు దాని సోంకు వరుషములకుం గలుగమి నవి నరళే ములగుట 

యససాజము,  వైయంశములను గమనంచియే యాంధ్రశబ్దచింతామణి పొల్టురూవ 
గలా ‘ cn 

మగు ద్రుత మె వరుషముల సరళములుగా మార్పన్సు బిదవ బిందురూవమునందును, నర్హ 

మెనదిగ సంభావించెను. మణియు ద్రుకము సౌొల్లురూవముగ నున్నపుడు తాను నిల్చు 

టకురి దనకుం బూర్వమున నుండునవ్చే యాభారమగట _ బిందురూవమును దానంద 

నపుడు స్వపఫూర్వస్వరమునుబట్టి వ్రేలాడియుండుటయే దాని సహజస్థితి యయ్యుడి, 

ద్రుకము పాల్లురూ బముగ నున్న పుడు గాని ఫూర్గ బిందురూ పమున నున్న ప్రశుగాని 

తనకుం బూరషముననున్న యచ్చునకే గురుత్వమును గూర్చుచున్నదిగాన నదియ దాని 

యునికి కాధారమనుట సయు_క్షికము గదా! కావుననే చింతామణి యా చేశనరళము 
ఛి ~ ధ్యా జ wf ed అలీ లకు ముందున్న పాల్టురూపమగు ద్రుత మునకు స్వపూర్వస్వరా[ శ్ర యణము నహ జమె 
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యగుటం జేసియు, నవ్యవహితోచ్చారణమున వాలంకరసంయోగము స్వభొవసీద్ధమగంటం 
జెసియు నేరూవమగుసం్లేషమును నిరూపింద దయ్యెను. ఇంక సవాజసరళ ములు వరము 

లగునపుడు ద్రుతమునకు లోవము వికల్పముగ విధించుటం జేనీ లోవము రానివవమున శెట్టి 

రూవమగునా యను పొథకులకగు సందియమును వారింద ద్రుతలోపము గలుగునపుడు 

“అలుకి చ సంశ్లేవస్స్యాల్” అని సంశ్లేవనుగు ననవలసివచ్చినదిగాన నీవిషయమును గమ 

నించినను జిం తొమలణో ద్రుశము తనకుం బూరష్షమున నున్నయచ్చు నంటియుండుటయే 

నంశ్లేషముగ భావించె ననకతీరదు. అచ్చు పరమగునపుడు దుక మచ్ సంధివిధుల చే 

నదృశ్యమగుటయు న్వవూర్వస్వరమునంటి వ్రేలాడి యుండుటయు ననహజములును ననఖ్ళి 

మళములును నగుట వానిని వారించుటత్తై “లుక్పంత్తేషా చాచి” అనుసూ సూత్ర మారబ్జ 

మయ్యొననుట చింతామణి వృణాళికకుః దగియుండు ననునంశ మును గననించినను జింతా 

మణి (దృుతము తనకుం బర్వమున నున్నస్వరము నంటియుండుటయే నంశ్లేషముగ 
భావించెననుట సుబోధమగును, బాల ప్రాఢవ్యాకృతులు నుఖోచ్చారణమునమైన యుకార 

ముతోం గూడినదుతముమోందనే సరళా దేశము విధిం చినవగుటం జేసియు నట్టి దుకము 
మాందియుకారము. తొలయలినంగాని వాలంతరయో.గ మర్గానికి సిద్ధింపమిం జేసియుం 
బొల్లుహల్లు తరువా లిహాల్లును భాడుట స్థూలదృష్రీకిం దో౭చునదగుటేం జేసీ యు నుబో 

ధమునవై దు తమునకగు హలంకరనంరోగము నే సంశ్లేషము?గ భావించినవి. కాంగా 

నన్ని ప్ట్రసఖో శ్యాదులు సుఖోచ్చారణార్భ మీంకొక నకారము వేరినరూవములగుట ద్రుత 
ద్విత్వములనుట తగుననియు నిట్టయాచ్చికరూవముల పకి, కి యను దత్సమరూవసాధనవర 

మగుచింతామణి తల పెట్టనే లేదనియు, చానిని దుక కసం'శ్లేషములుగ నిన్ని వ్రాఢవ్యా 

క్ ర్త “లుకృంశ్తేషా నాది అనుసూ (శ్రోమందలి సం'్లేషమునకు లమ్యీములుగం జేయుట 

కనకనుకూలించుగతిని దాం జేసిననమన్వ య మే గాని మూలాఖిప్రాయ మట్టుగామి. నిర్హూల 
(వ్రృసంగమనియు6 దోంవెడి. మజియు మూలమున, (దృుతమున కచ్చువరముగా నింకొక 
నకారమును విధించువిధి గానరామిన్ని చెల్లయెడల సస్టతావులను, నకార్యమెన, నచ్చర 

తరమే గలంగంజూలమిని 'లుక్చంచ్లేషౌనాచి” అను విధికే యావశ్యకత లేమిని, నీ 
సూత్రము వదాదియకారమున “సర్వత్రాజ్వ త్కార్యం శ్రేయం యస్య” అనుదానిచే 
కజ్వద్భావము గా, నగున్ని స్స తినిగాని, న కారాంతరమును నడుమంహార్చి యచ్చరళషమును 

కాదా చి లోవనం శ్లేవేము లం జేయరాదనిగాని బోధించునదనుట సరనమని తోంచెడి. 
కాన నెట్టరసీనను, సంశ్లేనమన (ద్రుతము తనకు ముందున్న స్వరము నంటియుండుటయే 
మని ప్రావీనలాత ణివలయాళయమునుట తెల్లమయ్యెమ. అన్నిష్ట్రసఖీ త్యాదులవంటి 

వానిని నాలంకారికులం దున్సంధులనుటం జేసీ అన్న ఇష్టసఖ = అన్నిష్టనఖ, అని 
జం. ఉన్న ఎడల = ఉన్నెడల, ఉన్న +అతండు ఉన్న తండు, అనునన్నయ 
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వ యోగములవలె సాధుత్వమును సం పాదించుటయే ప్రాచీనసమ్మతమార్గ మైన ట్లభివర్ణింహ 

దగును. (చూ. నరసభూ పౌలీయము. దోవప్ప.) 

పృకృతిభ వ మనంగా ద్రుతము విందురూవమునుగాని వాలంకరనంయోగరూవ 

మును గాని స పాందక నిల్చియుండట. ఈవ్యాకర్త ఎర మాన నుత్వవిశిష్టరూవమె ద్రుత 

సవాజరయావమగుట బిందుసంశ్లేషములు గలుగనపుడు నుస్వరూవముతీడ చే ద్రుమ 

నిల్చియుండునుగాన నదియె న్వత్వరూవముగ వ. పూచెను గలువలం, 

పృకృతిభావము = ద్రులేమునకు బిందునంశ్లేషరూపమగుసంధి కలుగక సహా జస్థితి 

యొప్పట. చింతాను డీముకమున (దృుతము పొల్గురూపమే యగుట దాని కట్రియెడల 

స్వపూర్వన్వ రా శ్ళయణరూవసంశ్లేష మే సవాజహాపమరయెడింగాన నందు బ్రకృతి 

భావ మర్దానికి విహితము గాలేదు ఇట్టి స్వత్వరూపమును విధించుటకు సూరికి “ఇ ఈ 

ఐభ్య$ పరం స్వత్వం నిస్సా్య్యాదనృత, నుర్భవేత్ ” అనునాధర్వణము మూలము 

గానోఫు ను, ర6 సంధిసూ శ్రముచే నే కాతర శేషములై నవానికిం బరుషములు వరము 

గానగు నుగాగమమునకు నరశ్లేవము సంభవింవకుండుట కిందలి విభాహోపదము నియమము 

గా౭గలదు. చూ, సంధి రిరీ=-రి7. 

ద్రుతంబునకు సరళస్థిరంబులు పరంబు లగసనపుడు లోపసంశ్లై 
షంబులు విఫావనగు. ౧౮, 

వ చ్చెగోవులు 

వచ్చెను ... గోవులు. .., వ వ్చెన్లోవులు 
వ చ్చెనుగోనులు 

మెటిసెఖడ్డము 

మెజనెను ... ఖద్దము =. మెణినెన్షడ్డము 

'మజనెను ఖడ్డ ము 

టీ. “లుగ్వా (ద్యుత్మప్కకృతి కాశ్సరకస్సర శే స్థిశే చ నన్యస్యాత్ ”, “అలుకి చ 

సంశ్లేషస్స్యాల్ ”” అనునది మూలము. కచటకవలవైన గజడదబలుగాక శబ్దసవాజము 

లైన గజడదబలు వరములగునపుడు | దృుతమునకు లోవనంత్హేషములు వర్యాయమున 

నగును, లోవసంచ్త్హేషములు శండును వికల్పముగ నగునవేయగుట నవి రానఫుడు 

(దు,శమునకుం బ్రక ఎతిభావమే కలిగెడి. వచ్చెను + గో వులం:---'గో వులు” అనువదము 

నాదినున్నగ కారము శబ్ద్బసహజము. అది వరముగా “వచ్చెను? అనువదము తుదిన కారము 

లోపింవ “వచ్చె సోవీలనియుం దదభావమున , (దృుతముమోంది వాల్లుతోంగూడ 
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“వచ్చ న్దోవులనియుం, దదభావమున ద్రుతమునకుం బ బ్రకృతిభావము సిద్ధింప “వచ్చెను 

గోేవు”లనియు రూపము లేర్పడును. 'ఖడ్ల్డము” ఆనువదమునందలి ఇ కారము స్థ రము, 

అది పరముగా. బూర్వరూవమువలెనే రూవ్యత్రయ మేర్పడునని గ్రృహింవవ లెను. 

వక్షయుక్ప్సరళ ములు పరముల/గనపు డాకాన్ నొకచో దు ద్రు తమునకు( 
బూర్జ బిందువును గానంబడిమయెడి. దక 

వచ్చెను =... థాల్రీవతి ... వచ్చెంధాల్రీవతి. 

పాజెను ... గంధర్వుడు 92 పా డెంగంధర్వుండు. 

ర్ ఉం, దోయి +. కందోయి. 

టీ, “బిందుం వ్రవదంతి తం క్వచిత్ కేచిత్” అనునది మూలము, వర్గీ 

యుక్కుులు = కాదివర్ల వంచక మున నైన ద్వి తీయచతుర్థాతరములు, సరివర్ణములని 

తొక్సర్యము, సరళములు = కాదివర్లు లైదింటిలోం గల మూండవయవరములు, ఇందలి 

సరళ శబ్దము నహాజనరళ ముల నే బోధించెడి. ' ఖఘచరుఠథ థి ధఫ భి అనువది 

వర్ణ ములం వర్ణ యుక్కు-లు. శబ్దాదినవాజములగు గ జడ ద బ లేశత్సూత శన సరళశబ్ల 

వాచ్యములని ఫలితము. ఇవి వరములగునపుడు (దృుతమునకుం గొన్ని యెడల. బూర్జ 

బిందువు కలుగును. ఒకానొకచోే ననుటం జేసి యివ్యిధి క్వ్వాచిత్కమని గహించునది, 

వచ్చెను ౫ ధాత్రీ వతి:---ఇందు ఛా త్ర వతిశబ్దాదిగళథ కారము వర్హయుక్కు.. ఇది 

వరముగా6 దత్వ్పూర్యమున నున్న “వచ్చెను? అనుశబ్దముతుది నున్న ద్కుతమునకు బిందువు 

కలంగంగా “వచ్చెం భాల్రీ వతి” యయ్యె. పాడెను శ-గంధర్వుండు:---ఇందు గంధర్వ 

శష్టాదిగ కారము సరళము. ఇది పరముగా౬ దత్పూర్వ దు, తమునకు బిందు వా బేళశముగం 

గలి గెను'గాన “ పొ జెంగంధర్వుంల డనురూవమేర్నడెను. కన్ +దోయి;-దోయిళభ్లాది 

దకారము సరళము, ఇది వరముగా6 దత్పూర్వముననున్న “కన్” అనుదాని తుదినకార 

మునకు బిందు వాదేశముగం గల్తెంగాన “కందోయి” దూవము సిద్ధించెను, 

“కన్ను * అనుశబ్దమునందుం దుదినువర్థ ము క్రింది నవర్భ మునకు | పృకీ.వ 7? సూత్ర 

ముచే లోవము గలుగ కను అనియు, దానితువె నువర్ణ ముమీదియుత్వ మునకు 

కీ వ 16 నూ తృముచే లోవము కలుగ "కన్ అనియు రూవ మేర్చడెడి, శాన 

నకు దళం జ్ఞ సూరి యెచటను నమ్మ తింపలేద శాన నిందు ఏ మాత్రము నూరి తన 

వృణాళికకు పరుద్ధముగా శబ్జావయన  సళారమునకు బిందువును విధించు టయు దానినీ 
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దృుతమని వ్యవహరించుటయం నసంగతమును నగతికమును ననక తీరదు. కాని “కన్ను 4 

దోయి అను వష్టీసమాసమున సామాసికవిభక్రిలోవళా స్త్రముచే యుక్క_వర్భకము 

గపించినపిదవ సంధి 25 స్యూతృముచే నుదంతమెన కన్నుశబ్బముమాంద దోయిశబ్దము 

నాదినున్నదకారము సహజసరళము పరముగా నుగాగమము కలిగి కన్ను న్ గా 

దోయియె వకృతులకు వర్ష లోవవర్రాగ మ వర్ద వికృతు లాచ్చికసమాసముల _ వివిధ 

ములుగ గన్సట్టునను సొ నాథ సమాస తిరి వేం గన్ను శబ్బ్దమందలి “న్ను” అనునది లేక 

వ్ర కీర. వ. 7-16 లచే శేషించిన న్” అనునది లు ప్పమె యాగమముగా. గల్లిన, దు,త 
గో 

ముతోయాడి “కన్ అయ్యెననియు, నాగమన కారమునకు (ద్రుశసంజ్ఞ నిరాఘాటముగ 

సిద్ధించెడింగాన నూరి దానిని (దుకమని వ్యవహరించి బిందువును విధించెననియు, 

నవయవన కారమునకును , (దృుతసంజ్ఞ నంగీక్షరించి నూరి బిందువి ధాన మొన"ర్చెనని యన 

నక్క్ర-ణ లేదనియు గొందజండ్రు. (చూ, చి. విషయ వ. పేరా 120) ఉఊదంత 

ముసె నుగాగమము కర్మ ఛారయనున నే గాని తత్పురషమున సిద్ధింపదని సంధి 25 

సూత్ర మునందలి యుదావారణములు స్పష్టముగం జాటు చుండుటం జేసీ నుగాగ మసిద్ధి 

వష్టీకత్చురుషమగు. నిందు సంభవింపదవియు గత్యంతరము లేమి నిచ్య్చోమా త్రము 

“కన్” అనునవయవన కారమునే నూరి ద్రుతమని వ్యవహరించి బిందువి ధానముం టేసీ 

కందోయిరూప సిద్ధి యొనశ్చననియు. గొందజం డు సూరి యిచ్చోం దను తసంజ్ఞ 

గుదురమిని, శ్రాధవ్యాక ర వంబది యిశ్యాదువంచుం బలె (చూ, వా, సమా, బో) 

చేమియు నెలుంగని వానివలె బిందు వునవయవన కారమునకు విధించెననిమా ల మనక తీరదు. 

చింతామణి యవయవనకారమునకు (ద్రుత కార్యములు బాహుళికము లనుతలంపుతో 

నున్నదిగాన నిట్లివి తత్సమృళము లే యయ్యుడి, మజియం నందు షష్టీసమాసమునందలి 

షష్ట్యంతపదమునకు ద్వితీయాలత్ "ల్యము సంభవించెడింగాన చేశ త్సాధుక్వవిషయమునం 

బ్రతిబంధ మే యగవడదు. వర్హయుక్కు.లు బరమగునపు డీవిధి క్వాచిక్క ముగచే గాన 

నగు, సరళములు వరములగునపుడు సాధారణముగం గన్సట్టందగును. కాన నొశానొక 

చోనను దళము ననుసరించి (వ, యోగానుసారముగ నేళదువయోగము నరయునది. 

“పూర్ణ బిందువును అను సముచ్చయమునంబేసి యథాసనంభవముగం బూర్వసూ తముచే 

నగు లోపసంశ్లేషములుంను గలుగునని యనుమానింపందగును. “*కందోయి. కన్దోయి” 

కదోయి గాదు, చూ. సంధి 22 సూ. (దృుకమునకు మకారము వరమగునపుడు ఫ్రా 

ములందు బిందువు విధించి యస్పక వ్యాదు లనునాసికప్రాసముం బొసంగంజేసీం 

అవక. 8 అ. 81428318 ఇ 5 ఆ. 159 వ భసయు నిమ్వార్థముణే యనుసరిం 

వెను శాథవ్యాకర్త “శేచిద్వదంత్య భేదత్వ క అను నాథర్వణ 
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మునుబట్టి యట్టిచోటుల (దృుతమునకు మకారమే యాదేశముగ విధించి వారి నిరాక 

రించెను._ మూలస్తూత్రస్థమగు “క్వచిత్ * అనుదళమునకు వారొనర్చినవివరణ మిది. ఇం 

దవ్బకవి యొనర్చిన బించువివరణమె సూరి వర్హయుక్కు.లను కల్పనమునకు బిజము 

(చూ. అప్పక 5 ఆ. 152.157 పద్యములు.) 

'నఖండః ప్రథమాద్ధ)స్వాన్నన్య లోపశ్చ నేష్య లి” అను నధర్వణ కారికకు 
వ్యాఖ్యానము చేయు-చుం గవిజనమండన మొసంగిన “వెంగల్వు, కందోయి, కెంజాయి 

అను నుదాహరణాత్రయమునుండి సూరి 'కందోయి” అను దానిని స్వీకరించి యుదావా 
రించుట స్పష్ట డు సుండుట చేత హారికారికాకర్తయే యీి+సందర్భమును సంస్కృతీ 

కరించుచు నుదాహరణాంతరము౦ గానక కందోయివంటిదానిని జందోయిని గల్పించి 

యుండుననందగుట సీసందర్భమున సూరిమై హరి కారికాచార్య మారోవించు గుప్తార్థ 

ప, కాళి కౌ పృ సంగ మసత్యసంకలిత మనందగును. మజీయు సూరి 'ఇత్తు-తుంట్లు 

ఫ్ కె శ్నెటీకము-లంజె-ముట్టుత' అనువదముల నసభ్యములనక యు దావారించియుండుటం 

జేసీ చంపోయిని గంపోయిగా మార్చెననుటయు ననాకరంబ. 

అవసానంబునందు దు ద్రుతస్వరంబునశేని ద్రు తంబునశేని లోవంబు 

"పహుళంబుగానగు త ౨౦. 

వాండు వచ్చె౯ా-వాండు వచ్చె.వాండు వచ్చెను; ఈలోవంబు 

వద్య్వాంతములయందు గణానుసారంబుగ వ్య వస్థితంబయి యుండు, 

గుర్వవసాయి యగువద్యంబుతుదను న్వత్వంబు లేదు. అతిశయముగ 

బుద్ధిమంతుండగు బుధ సేవక. 

టీ. “వాక్యాంతగతవదానాం చి” అనునది మూలము, అవసాన మనంగాం 
దుది. అచ్చును వాల్డును బరముగాక యుండుట. నదియు మింద లేకపోవుట. అట్టి 

యెడల ద్రుళమందలి యచ్చునశేని యచ్చుతోడి ద్రు, కమున'కేని లోపము బహుళ 

ముగ నును. దృుతేస్వరమునకు మాతృ మే లోపము లుగ “వాడు వచ్చెన్ అని 

యగును, (ద్రుశతమున కంతకు లోపము లుగ “వాండు వచ్చె” అగును, ఈ చెండును 

బహుళములగుటర గాకున్న *“వాండు వచ్చెను అను సహజరూవమునె (దృుతము కలిగి 

యుండును. “వాడు వచ్చెనని కర్రతో? గూర్చి యుదాహారించుట వాక్యనమా ్లీని 

నూచించుచుం బరమున నేదియు లేదని తెల్పుటకని (గృహింపవలయును. ఈవిధి 
కాయావద్యముల  తుదలందలి గణముల యంత్యొాతరములకు సంబంధించిన గౌరవ 

లాఘవముల ' ననుసరించి చవృ'క్త్యవ, వృత్తుల నూహించికొనునది. అనంగా6 ధుది 
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యత్రము గురువు గావలసీన ద్రుతస్వరలోపమును లఘువు గావలసిన స్వరముతోడి 

(ద్రుశమునకు లోపమును లేక దానికి బృకృతిభావమును నిట్టి గతిని గొరవలాభువ 

ములు గుదిరి గణభంగము గాకుండున ట్రీవిధి నువయోగించికొనం దగునని భావము. 

గురువు తుద నుండవలనసిన కంద ద్వితీయ చతుర్ధ పాదాంతములందు మాత్రము 

(దృుతమునకు స్వత్వరూవమును గల్పింవరాదు, (దృుతన్వర (దృుతలోవపములు రండును 

వెకల్చ్సికములే యగుటం బతమున న్వత్వరూవము కలిగెడిం గాన గుర్వంతము 

లగు వదృ్వపాదములందు మాత్ర, మట్టిరూవము గలుగదని వివరణమును సూరి 

వ్రానీకొనవలసీ వచ్చెను, “అతిశయముగ బుద్ధిమంతుం డగు బుధ సేవన్”” ఇది కంద 

సద్య చతుర్ధ పాదము. ఇందు6 దుదిని గురు వుండవలెను, మజియు నిందు6 దుది 

గణము గగము, న్వత్వరూవ మిచ్చో నంగీకరించిన “సేవను ఆని గణము చెడును 

గాన నిచ్చో (దు పృతస్వరలోవమే యగణననియు స్వత్వదూవము గలుగదనియు 

(గ, పొంవవ లెను, ఇట్లో తక్కినచోటు లూహ్యాములు, గుర్వవసాయి యనుటం బేసి 

లభుషవసాయి యగువద్యము తుదినినుంజిన న్వత్వరూవ ముండందగును. కాని యిట్టి 

చోటులందును న్వత్వరూవమును (ద్రుత మందరాదని _పద్యావసానే సశ్వేషోం 

స్వత్వం నాప్నోతి సాధుతాంి అను నధర్వణవచనము  విశదీకరించెడి, వ్యవస్థ 

యనంగాం గట్టుం బాటు గాన గణానుసారనుగ నిబద్ధ మై యుండునని భావము 

కొన్ని యెడల ద్రుతంబుమాంద నకారంబు గానంబడియెడి. ౨౧. 

అధియునున్తాక - దివంబునుంచోలె. 

టీ, “దృుకాద్దు)తః క్వచిచ్చాత్ర దృశ్యతే కవిభాషితే” అను నాధర్వ 

ణము మూలము. కొన్ని నోటులందు దద్రుతమునకుం బరముగ ద్రుతమే చూవట్టును, 

అదియును = గాక:ఆదియును అనుదాని తుదినువర్థ ము (దృుతము. దానికి 

బరముగ దుక మే కలుగగా “అదియును సక్ ఇ గాక=అదియునున్లాకి” అని రూవ 

'మేర్చడెను, దివంబునులపో లె; అనుదాని తుదినువర్హ ము (దృుతము, దీనిన మలక 

యొకృద్రుతము వచ్చి 1ర--1/ సంధిసూతృములచే సరళొ దేశ బిందురూవములు 

కలుగగా “దిపంబునుం బోలె” ననురూప మేర్నడెను, (ద్రు,శముపైం గల్లిన ద్రుతమునకుం 

(బ్రయోగములందు స్వత్వరూవము సా ధారణముగం జూవట్టదు. ఈ యంశమును గమ 

నించియే గావలయు నూరి నుగాది వ్యవవారమును చేయక నిపుణముగ అకారమును 

నుఖోచ్చారణమునడ్తై వేర్చీ నకారమనెనని తోంెడి. “నాకారంబు ద్రుతం” బని 
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గదా సామాన్యలక్షణము. “అదియును అనున దదిశబ్బముమోంద యువర్ల పూర్వక 
ముగ నుశబ్దము సముచ్చయమునం గల్పిన రూపము, 'దివంబును” అనునది యి వార్థక 
మగు పోల వరముగాం గల్లిన నృద్భ్బుకరూవము, ఇది వ్యాక మకమున సమాసము, 
(చూ ప్రౌఢ. సనూస వ 8రి.89 సూ ఆలంకారికులమతమునను నిట్రివి సమాస 
ములే, (చూ. నరసభూ, అలం, వ్ర) “అదియునున్న్నూ దివంబునున్నూ * ఆను వ్యవహార 
మును, బహ త్వాద్యర్థ (వ కాశనమును గుటిగంగోని యారూవము లేర్పడి యుండనోపును. 
ఇందరి యుదావారణముల ననుసరించి యచ్చు వరమగునపుడు (దృుతముమో౭ద (ద్రుత 
మగుట సూరికి సమక మెనట్లు తోంవదు. కాని యచ్చు వరనుగునపుడును నిక్కా. 
రము (వ యోగములం గన్న ట్రెడ. మ౭ియయు గణ పృ తిబంభమునC బూర నువర్డ 
మునకు6 గురుత్వము వలయునేని యివ్విధీ యాదరణీయము గాక తీరదు. కాంగా 
నీవిధి యొక్క_చో నిరర్హకముగను నొక్క చో నర్గ వి శేషద్యోళక్రముగను గల్లునని థి థి గి ఫలితము లేలెడి, 

అట యిక చుండు శబ్లంబులందప్ప నుడితొలి హన ంబుమో(ద 
ఖండ భిందు వును ద్రుతంబునకు లోవంబును లేవు. ౨9, 

ముంగొంగు _ క్రొంబని(డి = కన్లోయి, 
టీ, 'న ఖండం ప్రథమాద్ధ) స్వాన్న స్య లోవశ్చ చేవ్యతే అను నాధర్వణము 

మూలము, ఇందలి ఖండబిందువనునది సిద్ధసాధ్య ఖండబిందువాచకవునుట యుదా 
హృతులంబటి తెలము. అంట:---కీలార మును దెల్బు నవ్యయము; కళ, చారంట, ౦ ర య థి 

నీరంట. వ్యవహారమున చేండిది “అవి అయ్యొ. ఇంక:---ఇతంవరము మలకియును నను 
నర్ధములం డెలుపు నవ్యయము; ద్రుత వృకృతికము, ఇంక నేమయ్యె ఇంక నొక కార 
ఆము "గలదు. చుండు; దూడుండను మధ్యమపురువ బహువచన ని పాతరూపమ్ము 
వచ్చును జుండీ. ని పాత్ర మనంగా వ్యాకరణ సాధారణవిథికి నంబంధింపమిని బ క్రియ 

Uy చూవక యుపి యిట్టుండునని శానీందంబ డెడిఏి. వె మూండు మాటలందవ్చ మాట 
మొదటి కటుచ యక్క.రమునకుం దరువాత నరసున్న కలుగదు. మలినము వదము 
తొలి వ్యా స్వమునకు మాందనున్న (దృుతమునకును లోవంబు నంభవింవదు. వలుకు 
తొలి వాన్వముపై నరసున్న సై మూండు శబ్ద్బములందే చూవట్రెడింగాని సిద్ధ సాధ్య 
ఖండములలో నేదియుం దదితరములగు శబ్దముల తోలి 
తాత్పర్యము, (దుతమునకు 17 సంధి సూత్ర, ముచేం గలుగు 
మును బలుకు తొలిహ,స్వముమాంద వారింపను సంధి 24 నూ 
త్ర నే ఉల జీ కక కో సీక ద్రుతలోవము వృథమవా,న్వము తరువాతి దు తము 
జేయను నీ సూత్ర మారబ్ధము. ముందు కొంగు, సంధ 86 

న్వమ్ముపె సంభవింవదని 

ఫూఠార ములలో నర కథ ధి 
మువే నగు సామా 

c గలుగకుండం 

తముచే ర (౧ పొలి లే 
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యచ్చు వర్ణముల కెల్ల లోపము, ము + కొంగు. 87 సంధి సూత్రము చే నుగాగమము. 

మున్ కంగు, 16 సంధి సూ సూత్ర ముచే సరళా దేశమును, 17 చే బూర్జ బిందువు 

మాత్రము కలుగ “ముంగోం”” న రూవ మేర్పడెడి. ఇళ్ల కొ ౦బసీడియు 'నయ్యెడి, 

కన్దోయు వ వ్ర శ్రీయ 19 సూ త్రపుం జీఠకలోం జావంలననవ ఇందుం బబ బ్రథమ 

ప్రాన్వమమాలి దాగమనకారముగుట దృుతమని యుక్తి చూవంబడినది. ఇది సుక 

లోపము రామి కుదాహరణము. కందోయి యని చిందు రూపమును నుండందగును, 

17 నూ రృవందలి విభాష వ్యపస్థిత మగుటంజేసీ ముంగొంగు క్రొ 

సంశ్లేషము గలుగదు. సంధి 17 నందలి విభెషా వదమున కట్టి వ్యవస్థ స్రాంతాది 

శాస్త్రమునకు సంబంధించిన నుగాగముమునశే యయ్యుజిం గానం 'నన్టోయి త్యాసులందు 

18 షే సంశ్లేషము మాత్రను సంభవించెడి. 19 నంధి సూశ్రమున బిందువు సిద్ధించెడి, 

ఇవి మూడును సమాసపదములు గాన సంధి 26 సూ శ్రముచే న్వత్యయాపము గలు 

గదు, కాంగారం గందోయియందలి. (ద్రుతమునకుం బూర్జ బిందుసంచ్తేషములును: 

'ముంగొంగు శొంబసీడి రూపద్టయ మునం దలి ద్రుతమునకుం బూర్జ బిందు వొక్క-టి 

మాత్రమే కలుగుననియు ఫలితము తే లెడి, “కన్లోయిచల్ల గానిటు కన్దోయి” అని విజయ 

విలాసము.  నమాసమున ద్రుమునశే లోవముగల్లిన బిందునం“శ్లేషములు గదురమి 

ంబసీడీ త్యాదులందు 

నవరూవములుం గలుగు6 గాన “క్రుతలోవ ము గలుగద నెను. నుడి=మాట-వదము, పదము 

'తోొల్మిహ్మస ముమో6ద ఖందవేందు వనుటం చేసి మాట తాలిదిర్భ ముపై ఖండము 

సంచవింప నశసననునాశయము విశదమగును, అర్థ బిందువును గుర్తించుట కిది యొక 

కవిజరమండనవాక్యముల యథావస్థ్రితముగం దక్సమము 15-58 మొదలగు 

చోటుల ననువదించినళ్లై యిచటను “ఇందు టేఠనే' ఇంక-అఆంట ఇ త్యాదుల సిద్ధ ఖండము 

లుండుట; ఇందలి చకారమువలన “చుండు అనుచో సిద్ధఖండము వ్రవ ర్తిల్ణుచున్నది' 

' అను వాక్యముల ననుసరించి యంట యింక చుండులం 'బేర్కొాన్నట్లు స్పష్టవడుచుండుట 

“వేత, హరికారికలో లేనిదానిం గూర్చి టంకపుంచొడి యదికి సూరి వశ్య్ళతోహరుం 

డయ్యెనను నీసందర్భ మునందలి గుష్తార్గ (వృకాళికోక్టి యసత్యమని విశదమయ్యెడి. 

తాను నేను వదంబుల ద్రుతంబునకు సంచేవంబు చేదు. ౨౩. 

తాం జనవి 

తాను జదివ 

తా నిని 

ఉలి 

కాను .. చదివె .. | 

రను విన 
ఇ 
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దర్భ ంబుమోాంది దిగాన దీనికి నెజసున్న లేదు. 

టీ. “వాశ్తాసదోర్టు)తన్య స్యాల్లుక్ * అనునదియు: దద్వివరణమగు “వినా ద్వితీ 

యం స్యాదన్య దాత్యనో; స్వంత యోరపి నో” అనునాధర్వణమును మూలములు, 12 

గదృుకసంజ్ఞాన్యూ తృమున (దుక ప్ప కృతికములుగ6 బరిగ్భహీతము లైన నేనుదాననువాని 

(దృుతమునళ్లు సరళస్థిరములు వరములగునపుడు 17-10 సంధినూ త్రములబే నగుసంచ్చేషము 

మ్మాత్రము కలుగదు. దీర్ణ ముమో౭దిది గాన చెఆసున్న వీనికి గాదు. కాన నాదేశసరళ 

ములు వరమగునపుడు 17 చే నర్థబిందుస్వత్వములును, సళాజనరళస్థిరములం సరములగు 

నపుడు 18 చే లోవన్వత్వరూవములును మాత్రమే సంభవింవెడి. తాను చది వె 

16 చే సరళా దేశము. తానుజదివె. 17 చే నర్గ బిందురూవమును స్వత్వేమునుు గలుగ 

“తాం జదివె తాను జదివె*” అనురూవములు గలుగు. “ఇటే నేను గంటిని; జీలంటి” 

ని త్యాదు లూవ్యాములు,  తౌనుగువి నె;---వి నెను లోనివ కారము స్థిరము గాన 18 చే 

లోవస్వణ్వ్వములు సిద్ధింప “తాను విన్కె తా వినోనని రూవములయ్యొడి. ఇట్లేదీర్స ము 

మోంది దృుతమునకు సరళ సి స్థిరములు వరములగునపుడు కార్యము లావహ్య్యములు, ను 

దానులమాయి ్రుశమునకు సం'శ్లేషము గలుగదనునీవిధి దీర్హ ములమోంది (ద్రుతముల కెల్ల 

నువలతణమని (వృ యోగములంబట్టి గృ గ హింవందగును, ఫౌర్డ బిందువు దీర ముమో౭ది 

ద్రుతమునకుం గలుగదనుటం జేసి యట్టి శతియే దీర్ణ ముమోః దిసంశేవమునకుసు సంభవిం 

వః గాన సం'శ్లేషము గూడ నిషిద్ధయ్ యని పాఠకులు ట్రై హించకపోరనునాశయ 

ముతోం గావలయు సూరి యివిరషయమును 1 వివరింపండయ్యొను. చింతామణి యిట్టిసంత్లే 

షమును మాన్న చే “వాత్తాస్త దో? అనుసూ త్ర ము నారంభించియుండనో ఫునని, ఫలాంత 

రములేమి నూహీంపనగును. (చూ. అహో, వం, పుట. 282) 

సవమానంబునందు ద్రుతంబునకు లోవంబగు. ౨౮. 

ఎల్ల యర్థములు - ఎల్ల కలుపములు; సర్వవరా్శ్య్యాయంబయినయొల్ల 

బ్రంబు దు తొంతంబయిన యవ్యయంబు. దీని కనమాసంబున విశే 

స్యంబునకు ముందు స్క,యోగంబు లేదు. 

ర్స 

టీ. “దు ద్రుశస్య నర్వ త్ర లుక్చమా నేమ అనునది మూలము, సమాసమున ద్రుత మునకు 

నిళ్యముగ లసము గలుగును. ఎల్లక్ + అర్ధములు:---ఇది కర్త ఛారయము. కాన 

“ఎల్లక” అనుదాని తుదిద్తుతము లోపించి వరాచ్చునకు యడాగమము గలుగ. “ఎల్ల 

యర్ధములం" అనురూవ మయ్యొను. ఇళ్లై తక్కినయుదాహరణ మూపహ్యుము, ద్రుతము 

లోకి పించుటం'జేసి “యెల్ల కలుషము”లనునపుడు సరళొ దేశమును ద్రుతమునకగు బింద్వాది ' 

ll 
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రూవములును గలుగవయ్యెను, సమ_స్తమనునర్థ మిచ్చు సీయెల్ల శబ్దము (దృుతమంతమందు 

గల యవ్యయమనియు, ,దు,తాంతమగు దీనికి సమాసమునం బే విశేష్యమునకుం బూర్వ 

మున నుండుట సంభవించుననియు, వ్యస్తమున వెేేష్యమునకుం బరముగచే యుండు 

ననియు, నిడి దు తాంకవిశేషణావ్యయనుని సమర్థ ంచికొన సూరి “నర్వవర్యాయంబై. ని 

అని వివరణము వ్రాసీకొన్న వాంము, దీనిచే సెల్లశబ్దము (దృ్బుకాంకంభబై వ్యస్త సమున6 గాని 

నమానమున6 గాని విశేష్యమునకు: బూరషమున నుండుట సంభవింపదనుట స్ప్సస్థ 

£m టో 4 బన బలో మయ్యెను, వాఢవ్యాకర్త సర్వవర్యాయంటభై న యెల్ల శబ్ద మునకు స_ప్పమియు ననమా 

నంబున ఏ శేష్యమునకు ముందు. బ్ర యోగంబును జూవట్టెడిని” అని “ఎల్లయందును దా 

వసీయించుట, ఎలక్ శిష్యులం గొంచువళ్తునొ,”” ఆను నుదాహృతుల నొసంగి నూరి 
యం నాం 

యోధోరణిని సవరించి నాండు. 

“కర ర ధారయంబు శి, కీ స్త స్ర్రేగసముముగంత ధాతుజ నివి శేప ఆపూర్వంబగు” నను నీ గ గంత 

మందలి నియమముననుస 5ంచ (యా సనూస 5్ర “ఎల్లకో అనునది ద్రు,శాంశమసటం 

గర్భ ధారయలకుణ మిందు. గన్సట్టదయ్యె, స్త్రీ నీ సమవదము వ మథమెకవచనలోవముగల్లిన 

వానికి వేనిశై నను నువలత్ణమసియేని సమౌ నార్భకత భాసిందుటం జేసీ యే కర భారయ 

మనియేని, యంగీకరింవవ లెరు. వరిశీలింప “ఎల్లి” ఆశునది నళేయ, దీనివై స నముచ్చయమున 

యువర్త ర్హ పూర్వక మై నుశబ్దము గలుగ నెల్టయును నగును. నుశబ్దము యువర ర్హ పూర్వము 

గాకయు వచ్చుట . ప్రౌథవ్యాక ర్త ర్త చెప్పినట్లు (చూ, వ్రాఢ, శబ్దవ, 106 (క్రింద) బహు 

దృయోగద్భష్ట ముసషం'ేని “ఎల్లక్, ఎల్లను,” ఏక జెడి. కాన నిది వోశేవ్యమునప 

ముందు “ఎల్లి అని యున్ననది దానిసహజకళొరూపమనియు సరమనునర్భ మిచ్చు 

విశేషణాన్యయముగాన మోందివిశేష్యముతో సమసించెననీయు ననవలెను, “ఎల్లకొ 

లక్” ఆని (దృుతాంకంబై విశేవ్యమునకు ముందున్న సమాచ్చయముం గూడిన 

వ్యస్తరూపమని సంభావించవలెను. “వెనుక నున్నపు జెట్టును వ్య స్తమనక తీరదు. దీనిని 

(దృుతాంతావ్యయముగా నంగీకరించుట౨ జేసి యీాయొక్క- చొనితువిద్రు, తము లోగపింపం 

జేయుటే సూరి యీూసూ తృమునకు ఫలము, సమాసములలో "నెచటను సీద్రుతలోవ 

స్తూ త్రమునకుం బ్రన కమ యగజడదు. మతియు నీనిత్యవిధింజేసీి సమాసములం 

గొన్ని యెడల ద్రూకలోవము గలుగదనియు సూరికిం జెప్పికొనవలసివచ్చినది. (చూ, 

మోందు) కాన దీనిం దృుకాంకావ్యయముగ. నంగీకరింపక కళగా చెన్ని యిస్తూ త్ర 

మును సూత్ర ంపకుండుటే సూరి చేయందగుననుట యయు_క్టము గాదని తోంెడి. 

_ అంధ్రశబ్దచింతామణి “షష్టీ భ వేద్ది్వితీయా తుల్యా” అని సమాసగతవష్థ్యంక 

వగములకో నిస్టతీయాతుల్యతను విధించునది గాన నచ్శోటులందలి ద్వితీయా ద్రు,శమును 
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లోసీంవం జేయుట తప్ప రానిదగుటంశేసీ ' 'ద్రుశస్య లుక్సమాసే సేషు అను సామౌసీక్యదుత 

లోవశా స్త్రమును స్ఫూత్రించికొ నెను. ఇందట్టినిర్భంధము "లేమి నట్టిమూలస్యూత్ర, మును 

ద్యజింపక యెల్లశబ్దము నొక్క దానిం చెచ్చి యవ్విధికి ముడి వేసీ యనుకరించుట యసం 

గతమని తోంవెడిని. మతియు నివిష్ణధిని విడిచిన నికరసమా సములందు ద్రుశలోవ మసం 

భవమగుటం జేసీ 25 సంధిస్నూత్కమున విధానసామర్థ ్రముబే. దీనికి లోవము లేదను 
త జ య బు యల జ బి | of ఉహ చుం (పృయాసమును దలంద్రాలు మొదల గుసమాసముల ద్రుత మునకు లోవము లేదని నూత్రిం 

అ We Ud 3 శ ల శ్రామయు లేక ఫోయొడిని, ఈనూత్రము నాదినున్న “సమాసంబునయందు అన్నుప్కయో 

గము నీలమణకర్త సాధించలేదు. జడముల న కృ మ్యేకవచనమునకు నవర్థవ ము విధించుటం 

వి ౦ జట్ డా, సధ జేసి యందునకుం బూర్వముననున్న ది సవర్జ కమసినం బ్ర శ్యయముమోందం (బ్ర త్య్యయము 

కలుట శా న విరుదమగుటంబేని యలాతుణిక మరుుఢి, అందువర కము వరముగా 
౧ 9) థె a దూ 

నుమాగమము విధించెనుగాని న7౭గమము విధించియుండ లేదు. కాన నీరూవ మోవ్యా 

కృతివే దుస్సాధ మె. 1. “తనువున యందు 2. అనిముిషనాయకత్వమునయందు శ్రి. ఊర 

మునయందు' అను మున్నగు నన్న యథారత ప్రయోగము లీరూవమును సాధువుగాం 

జేయుచున్నవి. తరువాతివారలకావ్యములందును. నిట్టిరూవములం తఅచుగం జూప 

బ్రెడ్ కావుననే ప్రాఢవ్యాక ర్త యుదంతజడమునకుం గొన్ని యెడల నందువర్థ కము 

పరముగాంగ నవర్ధకమును విఢించి యిట్టిరూవములను సాధింపవలసీవచ్చెను. 

సనవమూసంబుల నుదంతంబులగు స్రీ సవుంబులకుం బుంపులకుం 

బరుషనరళ ంబులు పరంబులగునపు ఏడు నుగాగవుంబగు. ౨౫. 

ఇ్రచటం బనుషంబులు వరంబులగునవుడు దుతంబునకు విందు 

సంన్లైష ౦ంబులవే మూండులరూవంబులు. నరళంబులు ప వరంబులనునబ్రుడు 

లోవ న ంశ్లెవ పూర్డ ర బిందువుల చేత మూండురూవములు. వీథానసావు 

ర్థ్యమువలన దీనికి లోవము లేదు. వమ్యేమాణవిధి చే స్వత్వము లేదు. 

చిగురుంగ యిదున్ర 

చిగురు 49, కయిదున్ర +౭: చిగంరుంగయిదున్ర 

చిగురునయిదువ్ర, 
౧ 

తళుకుగ జైలు 

తళుకు ఏ అథ గజ్జెలు 929 తళుకున్దైలు 

తళుకుంగ్ జైలు 
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నింగపుంగోదమ 

సింగపు ... కొదమ 669 నింగ ప్రుంగగొదమ 

సింగ వున్తొదమ 

క్త ఉన్న తంవుగొడుగు 

ఉన్నతంపు ౨. గొడుగు ... 4 ఉన్నతంపున్లొడుగు 
ఉన్న తంవుంగొడుగు 

నలుంగడాదుల నీయాగమంబు బేదం డు. ఈయాగమం బొకా 

నొకచోట స్థీరంబు వరంబగుచోం గానంబడియెడి _ గఅువవ్రునురును. 
థి బాకీ 

టీ, “నుమోతః” అనునదియు “వరు షే సరశే వైన నమాసే నుముతో భవేల్ .., 

వికారాచ్చాసీ శేచన,,.అమిశే. న్నీ సమాల్కేచిత్ ' అనిదానిని బరుషసరళములు Ue 
పరములగునపుడని వివరించు నాధర్వణమును మూలములు. సమాసములందు [హృస్యో 

కార మంఠమందుంగల స్త్రీసమములకును, నమహన్న పుంసకముల కదంత ములకుం బ్రథ 

మైకవచనమునం గల్లు మువర్ణ మునకు సమాసమున నా చేశములగు పుంపువర్ణ ములకును, 

బరుషసరళములు వరములగునవపుడు నుమాగమ మగును, 

చిగురు + కయిదువు:---చిగురు:-ఇది స్త్రీ నమముదంతము. చిగురను నాయంధ 
మని యర్భముగాన కర్త ధారయసమాసమం, కయిదువ్రునందలి యాదివర్థ్యము కకారము 

వరుషము, ఇది వరముగా నుమాగమము కలి. 'నుహ్” అనునది పొల్టుమకారము పోవు 
'వృత్యయము గాన మిత్తు, ఇది వకృతియం త్యాచ్చుకంటె నవ్యవహిత వరముగ నగును, 

కాంగా చిగురును శకయిదువు. సరళొ దేశము చిగురును(గయిదువు, ఇది సమానము 

గాన 17 చేనగు బిందుసంశ్లేవస్వత్టములలో మిందివిధివే నతష్టరావము నిషిద్ధ 
4 న యా భో క న్ గాం మగుట నర్గపూర్ణ బిందుద్వయమును, సంస్షేషమును గ్రమముగం గల్టును. కాన “చిగురుం 

ఎైదువ్వు చిగురుర్నగైదువ్వు చిగురు స్లైదువు అని రూవృక్రయ మేర్పడును. పరుషములు 

వరములగునపు డిళ్లై రూవ్యత్యయ మూహ్యాము, దీర్గ ముమోందనె నం బూర బిందుసంశేష యం ణ్. యం ర్ల (ma) య 

ములు రెండును నుండక నర్గ బిందురూవ మే యగుననుమాట మటువరాదు, “ఉన్న తంప్రు 4 

గొడుగు.ఇది సహాజసరళేమున కుదాహరణము. ఉన్న తేము 4-గొడుగు:నంధి బిల్లి 

న్యూ, ముచే మువర్ణ కమునకు పువర్థము రాంగ ఉన్న తంపు-గొడుగు. “గొడుగు” అను 

వదము నాదిది గకారము సరళము, ఇది జరముగా నుమాగముము, “ఉన్న కంపును 

గొడుగు సంధి 1రి సూత్రముచే | దృుతమునకు_ లోఐసంచ్హేషములును 19 వేం బూర్జ 

బిందువును వికల్పముగం గాల “ఉన్న తంపుగొడుగు, ఉన్న తంపున్హొడుగు, ఉన్న తంపుం 
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గొడుగు” అని రూవ్యృత్ర యము సిద్ధించును. ఇటే సరళములు వరములగునపుడు రూవ 

తయ మూహ్యాము, మువర్ష మునకు ఫువర్త ము కలిగినపుడును నిభే వరుషసరళములు 
WU (ఇడ) ౯59 mp] 

బరములగునపుడు యథాఖా శ్రచూగ దూపముల సాధించికొనునది. ఫూర్వన్యూత్ర, ముచే 

త్ర పో అ న్స న వ్ తము నీదు మే వు నేని విధానము వ్యర్థమగుంగాన సూ త్రవిహితమెన య్నోదు 

విషయమున నాలోవవిధి వ_ర్డింవదని గృహింపన లెనని 'విధానసామర్థ బముచే' అను 

నూరివివరణమునక్రు. దాత్సర్యము, మాందివిధి చే న్వత్వరూవము గ లుగదుగాన న్వత్వరూవ 

మునకు సంబంధించిన నం జేహమును బొంద నవకాశములేదు. నలుళకడలు:---ఇది 

సంఖ్యావూర్వముగాన ద్విగువు, నాలుగుశబ్దము “నలం అనురూవమును బొంచెను, 

(యా ప్రౌఢ 92, 99) ఇందు “నలు” అనునది స్త్రీనమము. దీనికి బరుషము పరముగా 
నున్నది. ఐనను నుమాగమను గలుగదని కొండఆందురు. గనడదవాడేశమే గలిగి నలు 

గడియనియే యగును. ద్రుత కార్యములు దు,తము లేమిని నసంభవింవవు, కాన 'నలుం 
| 

గడలు, నలున్లడలు, నలుంగడలం” అనురూవములం సిద్ధింవవు. కాని “నలుంగడిలని శతి 

3 

కింపుగ రూపము వినంబడెడి. ఈ వాక్యమును సూరి వ్రాయుటకు “సరసాదిళ్యచేన నలు 

గడలు ఇ త్యొది వ్యావృ త్రిక” అనునవో బలునివ్రాంత మూలము. దీన మూలమున 'నలుం 

గడి అనువదమునందలి గ'కారమునకు ముందున్న యర్గబించువు వృమాదపతిత మన 

వలెను. ఒక్క చో నీనుమాగమము స్థిరము పరమగునపుడును గన్పట్టు చున్నది. గరువము 

శమురు వు;---గరువపు శ+మురువు, గరువపు౫-ను౫మురువు=గరువపున్సురువు, స్థిరము 

వరముగా సంశ్లేషరూవము, ఇందలి యుదాహరణముల ననుసరించి యీవిధి కర్మ్శ'థా 

రయమండే యగునని యనరాదు. సమాసంబులందను బహువచనమునం చేసీ కర్మ 

భారయేతరంబులందును ననంగాం దత్పురుషమునను నీనుమాగమ ముదం తాచ్చిక్రముల 

మోాందం గలుగునని యొన్నవ లెను. “మిరియంపుంబొడ్కి పునుగుందావి, కన్నుంగవి ఇత్యా 

దులు తత్పురుషమున నైన నుమాగమమునకు లమ్యములం కవిపృయుక్రములు గన ట్రెడి, 

పుంపులుగూడ నుదంతములే యగుటంజేసీ యీశార్య ముదంతేనులకుం గలుగుననినం 

జాలునుగాని సహజోదంత స్త్రీ సమములమో(దశే యని పాఠకు లర్థ ముం జేసీకొందు రే మో 

యని పుంపులమాంద6 గూడ నగునని నూరి నిర్వచింవవలనీవచ్నెను, (సథ మెక వచనము 

దో ంవనియా చ్చిక శబ్దములు స్రీ సమములని విశదవజుచుట మైనది. 

ఇచ్చో “నుమ్బోత హల్యధర్వణాచార్యమ తాల్ ” అని యప్పకవి చింతామణి 

సాఠ మగవడెడి. అధర్వణము చింతొమణివివరణనునియు నందు లేనివిషయములను 

సందిగ్గ ములగు వానిని వివరించునదనియుంం ననుట యయం_క్టికము గాదు. మూలమం 

నాభారముగం జేసీకొని వివరణము 'వెడలునుగాని విపరణము నాభారముగం జేసీకొని 
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మూలము పుట్టదు. కాన వివరణము మతము మూలమున ద్ర స్తావింపబడుట యసరి 

భావ్యము. మలీయు నాధర్వజమున సాదూన్య ముగ వాల్లు పరమగునపుడు నుహాగమ 

విధాన మగవడదు, దాన హల్లు పరమగునపుడు నుమాగమము గల్జుట యధర్వణునిమత 

మనుటయు. బొనంగదు, కావునం బై పొఠ మప్పకవి యథర్వణుని పే సరిటం గల్పించిన 

కృతేక పాఠమనియే యనం దగును, 

సమానంబులందు ద్రుతంబునకు స్వత్వంబు లేదు. ౨౬. 

టీ, సమాసములందు ట్రై కమునక స్వత్వరూవము సంభవింపదు. స్పష్టము, 

“డన్న తంపునుగొడుగు; సరసంపునుబలుకు అనునట్టిరూవము "లేర్పడవని భావము, 

తలంబ్రాలు ముదలగుసమాసంబుల ద్దు, తమునకు లోవములేదు.౨౭. 

తల: ట్రెలు - ఒడి. బ్రాలు - శేసద్టూలు.ఊరలుంద. ఊరంబిచ్చిక, 

దాక ఛాతీ ధ్ స _ గం _ గ | తోడంబుట్టువు - త యబుట్టువు - ఒల్లంబాటు - ఒడంబాటు - ఇత్యాదులు 

టీ. తలను గా ప్రాలు:-ాఇందు. దలననుదానితుదిద్తుతము సమాసమందలి 

దగుట లోపము రాలేదు, నరళా దేశ మర్భబిందును పూర్జ్యబిందువుం గలుగ “కలంద్రాలు, 

తలంబ్రాలు” అనురూవము లగును, “తల ప్రాలు” అనీ గాదు. సమాసము గాన న్వత్వరూవ 

ముండదు, ఈసూ త్రము క్రింది యుదాహారణములందు దుల్ మూగవుము గద గ ల్రైననుట 

కాధార మగపడదు. ఇందు “తలంబ్రాలు, ఒడించాలు, ఊరంబంది ఊరంటిచ్చికు” 

అనునవి సష్పమాతత్పురుషములన్న  విభ_క్టిలోవము గలిగి నుమాగమము గె ననవ లెను, 

లేదా సామాసికవిభ క్రిలోపళా స్త మాయానమానములందు నహజముగ నున్న ప్రృత్యయ 

ములకు సంబంధించిన బేగాని యాయావిభ కులకు మూజుగం గల్లిన మటీయొకవిభ కులకు 

(ద్వితీయాదులకు; స_ప్పమికిట ద్వితీయ) సంబంధించినది గాదన్న నివి యలంక్సమానము 

అనియు ద్రకృతుల్య దు తేమునశే లోవము గలుగదని లెల్చునూ త్త మీది యనియు 

ననవలయును. _ (చూ. తత్పురుషసామాసికవిభ_క్రిలోవత్వము సంధి 4రి-44 అల్లే 

“తోడయుట్టువు; తోంబుట్టువు' అనునవి తమ సహజ్యదుతములతో నిల్చినవనియు, 

వానితుది, దుతముల లోవము నే, ; యాసూత్ర్రము ని-షేధిచునదనియు ననవ లెను, ఇంక 
లో 

“సేసంట్రాలు. అనుదొనియందు . దు తము గహాజముని యెట్లు నియాపింపవలసియుండునన 

సేసవిషయమైన యని విషయస్నప్తమియని సమర్థింవవశెనని తోంవెడి. ఇంక బల్ల, ఒడి 

. అనునవి (దు, తౌంకములని వ్య స్తవ, వ యోగముంజూపి సమర్థింప నవకాశము లేమిని 

నుమూగమము వీనికి “సరసాల్ * ఆ అనునాధర్వణో క్రి ననుసరించి సిద్ధించెనని వెవ్చవ లెను, 

పెయంశ ములను గమనింవంగా6 గొన్ని నహజ్యద్రు, లొంతములగుట వానితుది 
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(ద్ముతములు సామాసీక దు తేలోపశా స్త్ర మునకు విషయములు గాకుండను, గొన్ని 

యిందు నూతి రచుట మజణఆచినన్కుు నుమాగమము నమాసమున నంభవిం చిన 

రూవములగుట వానియాగ మద్రుతము లోవింపకుండం గా పాడను నీన్యూత్ర 

మారబ్ధమయ్యెననియు చాన నిది సహ జాగ ము దృుతద్దయ మునకును నమాసములందు 

లేపమును  ని'షేధించుశా స్త్ర మనియును ననుట యుచికమని తోంచెడి. ఇంతకంటె 

వీగమాననదములందలి పూర్వ వదములం నమాసమున (దు, తొంకంబు లగుననియు వాని 
లో 

తుది దు తములుం సామాసి కదు, తలోవశా స్త్ర మునకు విషయములు గావనియు ననుట 

యొపాడి ఇందు _దు,శము లెట్లు కల్తెనో యివి యొనమానములో తెల్చ్పక నిప్రణముగ 

నూరి దృుకమనవ ఏ లోవము గలుగదని సూత్రించుట యసంగతముగ నున్నది, 

సామాసిక 

యాసమా 

'ఒల్ల_ఒడి అనువాని నట్టన నవకాశము గానరాదు గదా! మజీయు వీనిని సమాసము 

లుగ చేల యంగీకరింసవలెనో తెలియకున్నది. వీనిని సమాసము లనుటకు నువూగవముము 

ద్రుతలోపశా స్త్రమునకు (దృుతాంకముచే విషయముగాం జేయుటంబట్టి 

సములం బూర్వవదములు (ద్బుతాంతములనియే భావించెణే మో? అఆట్టనినను 

గల్వుటయే వ యోజనము గదా! అట్టి వ, వ యోజన మావ్యాకృతిలో నుదం కేతరాచ్చిక 

వదముల్నపై సిద్ధింవమి నీసూ (ల్రేమున కర్ణ ము కన్సట్టకున్నది. ఈరూవములు పూశ్హార్థ 

ములతోం ,బ బ్ర యోగ ద్ర నిద్ధములోసటను ద్రుశమ గలిగినంగాని యారూవములు సంభ 

వింవకుండుటను నిండలి శఇండువదములు వెటొొకయర్థ మును బోధించుటను గమనించి 

సమాసములనుచు6 దాను వీనిపై నుమాగమమును సాధింవకున్నను సమానతను సాధింప 

కున్నను నిపుణముగ (ద్రుత మునకు లోపము రాదని నూరి తెలల్పట యనంగతము7ా 

:C 

నున్నదనక తీరదు, ఈరూవములందు నంశ్లేషము (పృయోగప్ర సిద్ధమైన ట్రగవడదు. 

ఫూరో్వో త్రరపదములయన్వయ సంబంధ మునుబట్టి యిందలి యుదాహృృతులు సమాసా 

భాసము లనుట సముచితమని తోంచెడి, 

కర్ణ ధారయంబులందుత్తునకచ్చు పరంబగు నపుడుటుగాగముంబగు.౨౮- 

న్ జురు 2 అము న. క అకుటము. 
మ మూ 

నిగ్గు en అుదము ౭2౪ నిగుటదము. ౧ ది రోటి 

సరసప్ర 49 అలుక ౭0 సరసవ్రుటలుక, 

టీ, “సామానాధికర ణ్యేషూదం తొ నాం టుగాగ మో౭2 చి స్యాత్ * అనునది 

మూలము, కర్ణ ఛారయసమాసములందు వాస్వోకా రాంతము లగుశబ్దముల కచ్చు వర 

నుగునపుడు టుగాగమము నిత్యముగ నగును, ఆచ్చికోదంతమును ( స్తే సమము) పుంప్వా 



నైవ బాలవ్యాకరణము 

దులచే నుదంతము లైనశబ్దములుకు నుదంతవదము చే గ్రావ్యాములు, కర్మ ఛారయంబు 

లందను బవహబువచనమునం జేసి కర, ధారయమేగాక శేషషష్టీతత్సురుషమును (గ్రావ్యాను 

యని తోంచెడిని. 

కఅికు-- అమ్ము: ఇది కర, శారయము, 'కజకు” అనునది యుదంత స్త్రీ నము, 

దీనికి “అము అనుశబ్దము నాదినున్న అకార మచ్చువరముగా టుగాగనుము, “టుక్ ” 

అనునది కకారము లోపించు వ, త్యయము గానం దొలినదమున కంతావయవముగ నగును, 

కజికు శాట్ 4-అము=క అకుటమ్మ. ఇల్లై 'నిగ్గుటద్దము' వృృక్కియను గృహించునది, 

సరసప్ర -అలుక:=-'నరనము అనుదానికుదిని గర థారయమున పువర్థ్థము కలిగిన 

రూపము. పువర్ణ ముదంళము, దీని కచ్చువరముగా టుగాగమము. నరనప్రుటలుక. ఇర్లోంపు 

వర్హమునకును నుదంత స్తీ సమములకును నజాగివదము పరమగునపుడు కర, థధారయమున 

టుగాగమ మూహించికొనవ లెను, “వేల్పుటావు, కహ్వరసుటనంటులు” ఇ త్యాదులందు! 

దత్పురు షేతరసమాసములందును నీటుగాగమము గాననయ్యెడి. మణియుం గర్శ్మ ధారయ 

మున నుదంకములమె చే గాక యితరములగువానిసెం గూడ నీటుగాగమము గన్పట్టు 

చున్న ది. “మిద్జాటిల్లు, వల్రైటూరు, "తేచిటీగ, దుక్కి, టెద్దు. ” కాని ప్రాచినభావలో 

నిట్టిరూ పములుండు టరుదగుటంబేసి చింతామణి “సామా నాధికర ణేమి అని 

యే కార్థి భా వరా వసా మర్థ్ధముగల కర్మ ఛారయ భేదముల చెల్ల (గృహింవ బహువచన 

(వ, యోగము వేనెంగాని తత్పురుషమును సంగ్థ్రహీంపం గాదని వెవ్పవలసీయుండుట చే 

వానివివరణవుగు నిందును సమాసములను బహువచన మున క చేయర్థ మనుట లెస్స, 

కోర చఛారయంబునందు. 'బేర్యాదిశబ్లముల కచ్చుపరంబగునప్పుడు 
జార్జి (ఎ 

టుగాగవుంబు విభాషనగు. ౨౯, 

అవి జ 

0 

చరుటుకము. 
90 ఉరము అ ౨ము 

సరురము. 

చిగురుటాకు. 

చిగురాకు. 

రు . 
' సాదర వా ట్టు » రెల్లు శ © 8 వాద ఉల్లు 

య వాదరిల్లు. 

చిగురు ఈక 6 ఆకు తిది క | 

టీ, కర ఛారయనమాసమునం బేరు మొదలగుశబ్దముల కచ్చువరమగునపుడు 

టుగాగమము వికల్పముగ నగును, పేర్వాదు లనుటం జేసీయుం గింది యుదాహృతులం 

జేసియు నిందు జేరందగినవి సవాజోదంతములైన యాచ్చిక స్త్రీసమళబ్దములే యని 
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యెన్న నది. ర న్యూ త్ర ముణే వనికి నిత్యముగ టుగాగమము సీద్దించుచుండుటం చేసీ 

ఇ అ జఫ a 2 కో . బాబీ వికల్పముగ. గలుట్నకె యాస్నూత్ర, మారబ్ధమయ్యెనని (గృహింవవ లెను రురు 1 

ఉరము;=ెపీరీ అనునది స్త్రీనసమము. దీని కచ్చు పరమెనదిగాన టుగాగమము 
కలుగ “పీరుట్ ఎ ఉరము=ెపీరుటురము అనురూవము సిద్ధించెను. టుగాగమము 

గలుగనప్పు డుశ్వనంధి నిత్యముగం గల్లి '“పేరురము అగును, ఇళ్లు తక్కినరూవము 

లగాహ్యాములు, ఇందలి విఫాఫోవదమునకు వ్యవస్థ చేసి “వ శ్రిటూ” రి త్యాదుల సాధించుట 

యుచితమని తోంచెడి, ఆగమశాస్త్ర మనిత్యమను సంస్కృత వ్యాక ర్హలసం ప్రదా 

యము ననుసరించి టుగాగమము నందని “చిగురాకు మున్నగు నీస్తూత్రోో దావ్భాతుల 

సాధింపనణనుగాని నుబోధ కై న్నూ త్రాంకరమున ఏనిని నూరి సాధించెననందగును. 

పేదాదిశబ్రంబుల కాలుళ బ్రను పరంబగునపుడు కర్తద్రారయంబునందు 

రుగాగముంబగు. ౩౦. 

"వేద 660 ఆలు తం "పేదరాలు. 

వీద 688 ఆలు . ae వీదరాలు. 

చేద_బిద-ముద్ద-'బా లెంత-కమ-జవ-అయిదువ_మనుమ-గొడ్డు - 

ఇట్టివి "పేడాదులు. ఇందు జవ్వనిళ బ్లంబునకు జవా దేశథంబని యెజుంగు 

ప, *వకా న వరాండి వ నది. “ఏ కాంతమునందుూ నున్న జవరాండ్ర నని వ, యోగము. 

టీ *పేద మొదలగు నాచ్చికముల కాలుశబ్దము పరమగునపుడు రుగాగమము 

నిత్యముగ నగును. ేద+-ఆలం:---రుగాగమము, “పేద ర్ 4-ఆలు=ెపీదరాలు. ఇటే 

తక్కినయు దాహరణముల సాధించునది. ఇదియు కకారముపోవు (సృత్టయముగాన 

బృకృతి కంతావయవముగ నగునని యూహిొంచునది. ఈయాగమములమోంది 

యచ్చులు నుఖోచ్చారణమున కైనవగుట లోపించుననియు దాన పొల్టులే (ట్, లొ 

మిగులుననియు (గృహీంచునది, జవ్వని +- ఆలు: ఇందు “జవ్వని” అనుదానికి “జవ” 

అనునా దేశమగును. జవ ర్ ఇ ఆలం=జజవరాలు, “నీ కాంఠమునందున్న జవరాండృను'” 

అని యల్లసాని పెద్దన మనుచరిత్రమునం బృయో గించెను. కాన జవ్వనిశబ్బమునకు “జివ” 

అను దాని నాబేశముగ6ం జెవ్చకరీరదని నూరియాశయము. ఇది సామాన్యముగ నాచ్చిక 
విషయము. “రేఫ నీవ క్వచిదృ వేజ్ * అనునాధర్వణము దీనికి మూలము. “జవరాలు 
వ్యతిరిక్తా---భూయాంన ఇత్యాచార్యో కః, వర్షలో పాగమా వ్రైశే నర్వసన్ స్తద్భ వేవదే 

ఇత్యథర్వరోడేక్స నస్య లోవ అనునవోబలునివ్రాంత జవరాలు రూపసీద్ధివిషయ 
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మునవ్రాసీన సూరివ్రాంతకు మూలము. అందును, “ఇక్కాడజవ్వనళబ్ద్బ మునకు జవా చేశము 

అను కవిజనమండనవాక్యము సూరికి ముఖ్యానుసరణీయమయ్యొనని తోయండి. 

కర్మధారయంబునం దత్సృ్సమంబుల కాలుశబ్లము పరంబగునపు డత్వం 

బున కుత్వంబును రుగాగవుంబునగు. 3౧. 

ధీర . ఆలు ... ధరురాలు. 

గుణవంతే 3౭+ ఆలు *** గుణవంతురాలు. 

ఇచట వృర్తియం డాలుశబ్దము స్తేన త్రపరము. 
టీ, 'దారా్టేఒత ఉదపిరరి అనుమూలమున్ను దానిని “అజ లో రాలుశళ్లేన 

సమానార్థకతా యది, సమాస స్తత్ర చో ద్రస్సాాత్ * అని వివరించు నాధర్వణమును 

మూలములు, కర్మ ధారయమున తళ్చ్సమాదంశ శబ్దముల కాలుశబ్ద్బము పరమగునపుడు 

వానితుదియత్తునకు వ్రాసోో కారమును దత్పరముగ రుగాగమమును నిత్యముగ నగును. 

ధీరురాలు;----థీ రా శబ్ద మునకు నామంబులతుది దీర్భ ంబునకు హ్రస్వంబగు ననువిధిచే 

వ్రాన్వము గలుగ “ధీర” అని యగుకు. ఇళ్లే 'గుణవంతమ్ అను తత్సమము 70.71 

చేశైన ద్వితీయాంతతుల్యప్రాతిపదిక త్వాంతిమమకారములోపములు గలుగ “గుణవంకి 

ఆను నదంశత త్స మ ప్రా తిపది క మేర్ప్చడును. పీనితుదియత్తుల కుత్వము గలుగ 'ధీరు షూ అలు, 

గుణవంతు + ఆలుఅనురూపము లగును, రుగాగమ మాబేళోత్వమున కంతావయవ 

ముగం గలుగ ీరుర్ శ ఆలు=ధీరురాలు, గుణవంతుర్ [ఆలు = గుణవంతురాలు” 

అను రూపము ేర్పడును. ఇథే “విద్వాంసమ్ = విద్వాంన = వి దాషంనుర్ ఆలు - 

విద్వాంనురాలు (విదుషియనుట) ఇట్లే యిట్టిరూపములం గలుగుట యూవ్యాము. 

కర్మ ఛారయంబునందును  చేకవచన మునం జేసీ యీోస్ఫూతృము తత్పురుషవిషయము 

గాంజాలదు. కాన గుణవంతురాలు” అనుదానికి గుణవంతునిభార్య యనరాదు, గుణ 

వతి యనియే యర్థము. మఆఅకియుం6 దత్పురుషమున నదంతతత్సమప్రాతిపదికము. గల్లు 

టయుం బొసంగదు కాన నట్టివీసూ కృ మునకు విషయములు గావనుటయె సరసము, 

కాన దత్పురుషవతీమున “ధీరునాలు, గుణవంతునాలు" అని యిట్టివి 84 సూత్రముచే 

నగు నుమాగమవిషయము లయ్యుడినని యూహించు టుచితము. ఇచ్చోటి సమాసమున 

నాలుశబ్ద మాండుదాని నే చెప్పునుగాని భార్యాచాదకముగాదు. (చూ. అవో. పం 

పుట 227.228) శుద్రాదంతసంస్క్ట్భృతపద ములనక తత్సృమంబు లనుటం బేనీ 

హాస్వాంతిమాతరలో పాది కార్భవిశేషములు గల్లి తత్సమము లనిపించుకొనినవానిశే 

యిందు (గృవాణమనుట స్పష్టము. మజీయు నిసనమాసమున నదంశసంస్కృతసమము 
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కంటం బరవుగు నాలుశబ్దము భార్యావర్యాయముగాక యాండుదానినే చెవ్వానదను 

టంజేసీయుు నిది కర్మ భారయసమాసవిషయ మనుటంజేసీయుం, బూరషపదము 

వి శేషణమే యైయుండవలెననుట స్పష్టము. కాన చెన్నివిధముల _గమునించినను 

నీవిధిని దత్పురునము విషయముగాం జేయ నవకాశము గానరాకున్నది. కర్మ 

ఛారయంబు త్రిక స్త్రీ సమ ధాతుజవి శేషణఫూర్వకం బై యుండునను నియమ మిచటం 

గుదురమి నభర్వణుం డన్నట్లు సమానార్థకళయే (విశేషణవిశేష్యభావము) కర్మ 

ఛారయలతణముగ నిం చెన్నవ లెను, కర ర ఛారయమున సంస ర్రాతమున స్త్ర న్స్ లింగవిశేష ణి 

ములకు బుంవద్భావమగుంగాన నట్టి బడ్డి నిచ్చోటునను, గుణవ వట్టిలాదులపుంలింగా 

దంతరూవములే తొలి నిల్చెననియు నిభ క్ష్యృభౌవముచ నుత్వాఖెవము గుడిశననియు 

నని గృహింపందగునని కొందం, దుః నీమైన నిట్టివి కర, థారాయాభాసములనుట 

యుచితమని తోంవెడి. 

నంబంక్య క్వచిదర్గ స్స్యాదసంబం భె విలతణ$,*” అనునాధర్వణమును, “ఇతో 

చావప్ స్రీ మూ త్ర (త,వర తాత fo ఆను నవోబలునివ్రాంత యు క ఇచట వృ_ల్తియం చెలం 

శబ్దము ళ్ స్త్రమా త్ర వరీ*వును నూరివివరణమునకు మూలములు, 

లొదరిల్లు మొదలగు రేఫాం తెచ్చికసమాసము లయను కరణమున నుత్వము నుఖో 

చ్చారణార్థ ము తోలివదముతుదిం జేర్పంగ నిట్టిరూవము లయ్యునని ఫాహితత్వవిమర్శకు 

లండు. 

క_ర్షధారయంబులందు మువర్ష కంబునకుం బుంపులగు. 8౨. 

సరసము మూట సనరసపుమూట 
గీ శే . na త ధ 8 సరసంపుమాట. 

నిం వనము విరసపువచనము 
స J తత ఈ వ్ ( ళ ౪౪ 

నము విరసంపు వచనము. 

టీ, “మోస్తు విభక్ష్యేకపచనశే పుంవూ” అనునది మూలము. కర్మ భారయసమా 
అ= తాలి 

నములందు మువర్ల కమునకు “ఫు, ౦పు” అనునవి వర్యాయమున నిత్యముగ నగును, మువర 
దం 

ల 

కము=ము ప్రత్యయము. ముప్ర్కత్యయమున కా దేశములంగ విధించుటం బేసి యిట్టిసమాస 

ములందు (సమాస 95 సాహాసికవిభ క కిలోవశా స్త్ర ముచే మువర్థ్మ కము లో పింపదని 

గ హించునది. 
Cy 

నరసము చ మాట:--ఇందు సరసమనుమాట తుదిమువర్థ మునకు పుంపులలో 

“పు”వర్డ ము కలంగ సరనపుమాటి యగును. “0ఫు” అనువర్ణము గలుగ “సరసంసుబూటి 
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ఆగును. ఇటే తక్కినయు దొహరణముల ప్ర శ్రీ య నూహించునది. తత్సమ ' Al నూ త్ మం 

వివరణమున మువర్గ కమునకు విధించు కార్యము ముగాగనుమునకును గలుగుననుటంజే సీ 

సరసములం శ వచనములు. సమాసవిభ క్రి క్రిలోపళొ స్త్ర ముచే బహువచన లంవర్డ్య కము లోహ 

చినవీదవ లేక కారక 20 నూ సూత్రముచే మువర్గ కంక విశేషణముల శేకత్వము (goo 

పిదప ప్రుంప్రులు గలుగనగును గాన బహుంత్య్వమునః గూడ సరసంపువచనములు సరసప్రువచ 

ములను రూపద్వయ మేర్న జెడి. కర్ణ ధారయంబులందను బహువచనమునం జేసీ మా 

షష్టియందు యొక్క లోపీింప ముగాగమాంతములైన వూర్వవదముల ముగా య 

మువర్ష మునకును సీవిధి గల్లునని కొందజిండు. కొని ప్రాచీన కావ్యముల నిట్టివి గన లౌ 

మిని, చెల్లకర్య ఛారయముల నంగ హింపచే మూలనిపరణములం, బహువచన వ్ర, యె క 

గము చేనెననుట లెస్స, పైని నిరూపించిన ప్రకార మిక్కార్యములం బహుశ్వమందునా 

గలుగుననుటయే గాక యిట్టిచోటుల మువర్భక మున కనుటం జేసీ మువర్థక మునకు తత్స జూ 

42. చే 'ంబు” ఆదేశము సంభవింపదనియు గృహింపవ లెను, లేదా యధర్వణుసివ అడ 

“సామా నాధికర ణ్యేము బహు త్వాన్ట్ పశేజవ్ చ ముబ్యోర్భ వే తాం పుం పొర్షిష్బూా చు ఆ 

జేశావ శ్ర సర్వదా*” అని ముబులకు స్పంపులగు చేని సమృతింవవ లెను, పెయధర్వణ కాగ ౫ 

యందలి ) “సామా నాధికరతే ణ్యేమ” అనుబహువచన మే కర భారయంబులందను బహుణతక 

మునకు బీజము. చింతామణియందు విభ క్రులె లెల్ల బరనుగునపుడును బ్రభ్యమెళవ. చన మజ 

నను మువర్షకము విధింపంబడినను విభ క్ష్యేకవచనమున నే పుంపులగుననుటం జేసీ © 

-మైక నచన మునకు మా శ్ మే యీవిధి వ నర్రించుననుట తెల్లము. కాన చింతామణివయా 

het, 
శే 

(| 

మున బహుత్వమున ప్రపపులను గుదుర్ప్చవ లెనన్న నందును “వీకత్వం భేదకగతబపహాం 

వచనానాం చ దృశ్యతే వికృతె” అని వికృతివిశేషణగత బహుత్వమున శేకతష్టనుు 

సాధింవంబడిన దగుటంజేసి యది నుసాధమే యగును. పౌఢవ్యాకర్హ తామర 8 "కర 

పరమగునపుడు పుగాగమము గల్లునని తొమర పాకు సాధించి దీనిం బూరించుట నరయుం 

నది, “మయృుము”” అనునవి “ప్టుంపుో గా మాబుటంబట్రి నువిభ_క్టిము కారయతులు సార 

కము లయ్యుడి. Wu 

ఉదంతమగు తద్దర్థార్ధవిశషణ మున కచ్చుపరమగునవృడు 
నుగాగమంబగు, ౨9, 

సంఘము 03 అతందడు 98 చేయునతండు, 

నెడు 00 ఆతడు 6 వచేనెడునతందం. 

ట్, 'నస్సా్యాత్త త్రద్ధరో తః” అనునది మూలము, . వృాస్వోకార మంతమందు ౬ 
గల కద్ధరార్థకవి శేషణముల కచ్చు వరమగునపుడు నుగాగవుము గలుగును, ఉదంత 
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మనుటం జేసీ యిదంతమగు చేసె డత్యాదు లుగా గావహ్యాములనుట స్పష్టము, విశేషణము 

లనుటం బేసి చేయు నిళ్యాది తద్ధర్థార్హకసమాపక ము లీసంధికి విషయములు గాంజూలపవని 

గృహింపవ లెను. శ్రీయ hk-k5 సూత్తముల చే నీవిె్శేషణములు సాధంవంబడినవిః 

చేయు *_అతండు:--ానుగాగముము, చేయున్అతంయం చేయునతయ. ఇట్లే తక్కినవి 

గ హించునది, త తద్ధర్యార్థకముల"కే కే యనుటంజేసి యితరోదంతముల కి క్కా_ర్భము సంభ 

వింవదు, 

కళేలవట్టికలోం  జేరని వెల్ల 'దుశవ,కృతికము లే యను భొవనంగల్లి చింతా 

మణ వివరణములగు నాధర్వణ బొలనరన్వతీయాపహో బలవండితీయములు “నస్యాత్త త్తద్ధ 

రోత అను సంధిని షేధ పాఠమునే యాదరించి దృుతృప్పకృతికములగు కడ్డర, 

యాకజ్ఞన్యవిశేషణో కారములకుం జంతామణిలో న క్వేతో్టత్వ సంధిసూ శ్ర సులు 

కృతికాదు త వకృతిక సామాన్యములనువిషయము నూంతలలాన్ సంధి 

స్వా పేని నూచించుచు నిచ్చోటుల సంధ్యభావమునే వృతిపాదించుచున్నవి. మణీయు 

మూలస్థ మగు తద్ధర్థ పదము (ద్రువ, కృతిళోదంతములైన తద్ధర్య విశేషణ తత్సమాపక 

కి యలను శంటిం బోధించునది గా నెన్ని వాని శండింటిసంధిని నిషేధించున దస్మూత్ర, 

మని నిర్వచించినారు. ఇందులకు “ పృథనుళ్ళొ త్తమతై బవ తొసు కద్ధర్శ సంజ్ఞ కౌ 

భూతా ద్యవిషయా త శ్ మెక త్వార్థాభభాయకా , ఉఊదంతేచ సదాసనాంతే న నంథి 

సత, కల్ప "తే అను నధర్వణుని తద్ధర్థ వచాదుల వివరణమును, దద్ధర కి యలం 

దుండు నుకారమునకు సంధిలేదని సామాన్యముగం దద్ధర్శో' కారముల నెల్ల సీనూ త్ర 

మునకు విషయములుగం చేయు బాలసరస్వతివ్రాంతయు, 'తద్ధర్మా కారస్యాచి సంధిష్టో 

స్యాల్ , కద్ధర వచేన తద్ధర్శ శ్రీయా తజ్ఞన్య “పశీవణం చ గృవ్యా తే” అని యధర్వణ 

బాలనరన స్వతులనే యనుస క్ నహోబలుని వ్యాఖ్యయుం బ, బ మాణమనులు. మూలము 

నందలి సూత్ర,క్యమ మరసినను నిది సంధ్యభావవిభానవరమే యగు. అప్పకవి యీ 

నిషేధము దు దుశేవ, వ,కృతికములగు తద్ధర్థ సమావక క్రి యావిషయముగ నెన్ని త తద్ధర్థార్ధక 

నిశేషణములకు “హకువదసంభవాణా మఠ న్తథాసమచి అని యచ్చు వ వరమగనప్పుడు 

నుమాగనుము నొక కొతీ పొఠముం గల్పిం చి విధించెను, 

సృహ ల న వ క్ర గ త్ర స విశేషణములను (ద్రుత కృళలి ములు నెన్నుట ఠతనకాలపుంబండితులకును 

దన వ ణాళికకును సమశము గామింజేసీయుం జింతాముణి వణాళిక ననుసరించినను 
WW ఆర Wy 

దద్ధ ర్యార్థక విశేష ణములు తమకుం బరములగు విశేవ్యములతో నన్వితము లయినపుడు 

సమాంత యవశ్ళ మంగీ కార్భమగుటయం సామాసికదు,తలోవళా స్తముసలని ద్రుత 
లీ అ \ 

లోవ మనివార్యమగుటయు  స్పష్ట్రవడుటచే లు వ్హమైెన ద్రుతమును బునరుద్ధారణము 



94, బాలవ్యాకరణము 

చేయుటకే యీస్ఫూత్ర మారబ్ధమయ్యెననుట సయుక్రికమను తలంపునం బేసియుం, జింతా 
మణిసందర్భము పూసగ్రచ్చినట్టు స్మ్క్ర్రమముగ నున్నదని సిర్ధాంతీకరించుట యశక్య 

మగుటం జేసియం , “లంకృంత్తేషో నాచి” యనునది యితర (ద్రు,లేవ,కృతికముల (ద్బుతేము 

లం ప్రముగాకుండ నిల్ప సమర్థ మై యుండుటంచేసీయు, నప్పకవి తద్ధర్శ విశేష ణములకు 

నుమాగవుము విధించుచుం దోడువడు చుండుటంచేసీయు సూరి మూలమున్కు నకార 

విధాన వరముగ నే మెంచెనని తోంచెడిని. 

వష్టిసమాసమునం దుకారబుకారముల కచ్చు వరమగు 
నప్పుడు నుగాగమంబగు. 3. 

రాజుయొక్క ౨౨. ఆజ్ఞ =. రాడొనాజ్ఞః 

విథధాతృయొక్క_. * + ఆనతి +=. _విథాతృనానతి, 

ట్, 'పష్ట్యా ఉతోచి నుమ్సే చి అనునది మూలము. వృయోగముల ననుసరించి 

మూల స్థమగు చకారమునకు ఫలముగ బుకారమును గూడ మూలమునకంటె నధిక 

ముగ సూరి సంగృహించెనని తోంచెడి. సూత్రము నందలియుకారము. సవాజ 

కృ తి, మోదంళముల _ శండింటిని బోధించును. దిర్దాంతము లనంభవములగుట( 

దవరకరణ మనాదృతము. సష్టీతత్స్పు రుషమున సమాసీక విభ_క్టిలోవ విధిచే లు ఫ్ప 

ష్ట్వ వృత్యయమ్ములైన యుకార బుకారాంతవదముల కచ్చు పరమగునపుడు నుగా 
ర్! 

గమము గలుగును, రాజుయొక్క. + ఆజ్ఞ: యొకక లోవము. రాజు 4-అజ్జ, 

ఇం దుకారాంత మైన రాజుళబ్దము ను'కారమున కంతావయవముగ నుగాగమము, 

న న్్ రాజు *న్ + ఆజ్జ= రాజునాజ్ఞ. విధాళ్ళయొక్క..--అనలి:_ తత్సమ రీతి సూ త్రముచే 

వి ధాత్భశబ్బమున కత్వ స్తీ వద్భావములు వికల్పముగ నగుటం బక్షమున విధాతృండను 

రూవ మేర్పడు, అట్టిరూవ మె బుకారాంతము గాందగుట నిందు దానిశె గృవాణము, 

తత్సమ 28 స్యూత్రముచే నిగాగమము పాలీ కమగుటంటబేసీ విధాళ్ళయుక్క. యనిరూవ 

మగును. కాన నిగాగమము గలుగనిరూవమె యిందు గ్రావ్యాము. యొక్క_కు లోవము, 
న్ ఆస _ / వి ధాతృ + అజ్ఞ, దీనిచే నుగాగమము. విధ శృ 4-న్ + ఆజ్ఞ =వి ధాక్ళనాజ్ఞ, నిగాగమ 

మును గలిగియున్న వతృమున ను కార బుకారాంకములగుట నంభవింవమిని యొక్క_కు 

మాత్ర, మే లోవముగలిగి “విధాతృనియానతి, రామునియాజ్ఞ " మున్న గురూవములే 

సిద్ధించెడి. నిగాగ మేకారమునకు సంధియుగలిగినవో “రామునాజ్ఞ "యగును గాని నిగాగమా 

భావమున 'రామునా స్టే త్యాదులు సిద్ధింపమిని, 'విధాకృనియా కై” త్యాది నిగాగ మే కార 

'సంధ్యభావరూవములు చ యు క్తముశై (వ సిద్ధ దములగుటను, నీవిభానము సార్థకనుగు 



సంధివపరి చేద ము. ర్ 

టయేగాక నిగాగమే కారమునకు సంధి రాదనువిషయమునీ స్పష్టవజవెడిని. షష్టీ 

వృక్యయములు చేరినపదములలో నొక్క యొక్క వ్రృత్యయమువేరినవానికే మంది 

వదముతోడం దత్పురుషము పొసంగందగియుండుట చేత సూ శ్రమునందలి షస్టీసమాస 

వదము యొక్క. షష్టీతత్పురుషమునే బోధించును. మూలము సమాసపూర్వావయవ 

యొక్క_ షష్ట్యంత మునకు దిషతియాతే లము గలుగ 'ద్రుశేము సామౌాసీకద్రుతలోవ 

విధిచే లోపింద నథానిం బునరుద్ధరింవనే యట్లు నుమిషిధాన మొనర్చియుండునని 

తోంజెడి. కొన్నిచోటుల వష్టీసమాసమున నుకార బు కరముల కచ్చు పరమగునపుడును 

నుగాగమమునకు లోవంబగునని (సౌఢవ్యాక ర్త, “శిరసందము, బచ్చింట మున్నగు 

వ యోగములం జూపుచు నీసూత్రమును సవరించినాండు. ఇట్టి నుగాగమము గలుగని 
య 
(వ్ర యోగములు 16 శ తాద్ది వాజ్బాయమునుండి (వ వృద్ధినందిన ట్రనుమానింవందగును. 

ఉదంత స్ప్రీసమంబులకును బుంప్పులకు నదంతగుణవాచకంబులకును 

దనంబు పరంబగునపుడు నుగాగముంబగు. ౩౫, 

సాగసుందనము. 

నాగసు 9599 తనము ... పాగ సుందనము. 

రి oa ర & GA 

aA ఈ a 

౮ (౮ 

aN aN ax OA 

తెల 50 తనము ... శ తెలందనము. 
౧౧ mn 

టీ, 'నుమ్మోశళః' అను మూలమున శే యిదియు వివరణము. “ఠనే చ కుత్ర చిత్” 

ఆని మూలమును వివరించునాధర్వణము మూలము. (హ,సోోకార మంతమందులోల 

స్రీ సమశబ్దములకుళు గర్భ థారయమున మువర్ష్మ కమున కగు పుంపులకును, గుణవాచ 

కములగు నదంతశబ్దములకును భావమునశాన తనము వరమగునపుడు నుగాగమమగును. 

తద్దిత | సూత ముచేం దనవర్థ కము గలుగును. లు_ష్హ పృథమైకవచనములైన యాఃచ్చిక 

ములు స్ర్రీసమములు, సొగనుష(తనము:--- నుగాగమము. సొగనును శతనము. 16 చే 

సరళా దేశము. సొగను గాను దనము. 17చే బిందునంశ్లేషములు. ““సొగనుందనము, 

సాగనుందనము, సొగనున్గనము” అను మూ౭డురూభము లేర్సడును,. తద్ధితవృ త్గాన 
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స్వక్వరూవముగలుగదని యెన్న వలెను. ఇట్టే తక్కిన వూహ్యుములు, తనము పరుహొది 

వదముగుట వేం బరుషనరళ ములు పరమగునపుడు సామాన్యముగ నుగాగమమును విధించు 

25 సంధి స్యూత్రమున నుదంతొచ్చికములయు, ఫుంపులయు. మో౭ది నుమాగమరూక్ష 

ములంబేన్చి యదంళఠగుణ వాచకముమో6౭ది నుమాగమమునే యాసూ తృ విషయ మొనర్ప. 

దగునం డు, 25 నూత ర ననే య షష్షీళత్పురు గునండ్రు, కాని 5 సూత్రము కర్శథా యమున నే యగుంగాని షష్టతత్పురువ 

మనందగు తద్ధితవృ త్తిని గాదని తలంచి కావలయు సూరి యట్లు చేయండయ్యెను. 

తెల్ల ++ తనము; తెల్ల యిది గుణవాచకము. తెల్ల, నల్ల మున్నగునని వర్గ వాచక 
య య య య మ 

ములు---గుణవాచకములని 6 తద్ధితసూ త్రము స్పష్ట్రవజ వెడి. నుమాగమ సరళా దేశ 

బిందుసంశ్రేషములం వర్యాయమునం గలుగం గనుముగ  తెల్లన్ చాదనము. “తెల్లం 
య (WU రయం లం 

దనము, తెల్లందనము, తెల్లననము” అనురూషనులు గలుగును. ఇదే యదంతగుణవాచక 

ములశెలం దనము వరముగా ళభూవతయ మూపహ్యాను. 
య Uy 

నమాసంబునం బ్రాంతాదుల తొ లియచ్చుమోందివక్టంబుల కెల్ల 

లోవంబు బహుళంబుగా నగు. 3౬. 

టీ. 'శష్లా నామాదిభాగేను నూతన త్వాదిబోధ కాక్క వీకద్వివర్డ శట్దాస్స్యు రర 

ఛే డీ౭కిచ క్వచిత్ * అను నాధరషణమును మూలముగంగొని ప్రాంతాదిశా స్త్రమంతయుం 

గల్పితము, నమానమునం బూర్భవదము జై న ప్రాం తాదిశబ్దముల యాద్యచ్చు తరువాతి 

యత్షరముల శెల్టను బహుళముగ లోవము గలుగును, ప్రాంత మొదలగు నీసందర్భము 

నందలి సమాసఫూర్వపదము లెల్ల విశేషణములే యగుటంచేసీ కర భారయ మే సూర్రస్థ 

మగు సమాసమున ననువదము వే వాచ్యమగును. బనాళ పద్య ప్ర యోజనము మోంద స్పష్ట 

వడును, ప్రాంత “- ఇల్లు: ప్రాం తయను వదమునందు. దొలి 'యచ్చు ప్రా మోందియా కా 

రము. దాని తరువాతి యషరములశెల్ల నీసూత్రముచే లోవముగలుగ “కీ అను 

భాగము లోవీంచును. దీర్చ ముపె సంధి రాదుగనుక యజాగమము గలుగును. కాన 

ప్రా శ ఇల్లు, ప్రా4ాయ్ 4-ఇలు= ప్రాయిల్డు' ఆని రూవమగును. బహుళేముగా “(తి అను 
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నది లోపింపకున్న యడాగమము కల్లి “ప్రాంతయిల్లు” అనియు నుండందగునుం అత్వసంధి 

బహుళమగుట నిందు. గలుగదన్న 6 బ్రాంతిల్లనురూప మేర్పడదు. ఇట్టే యచ్చు వరమగు 
నపుడును స్థిరములు వరములగునపుడును రూపము లూహించునది. వర్ణ ములనుటం జేసి 
యచ్చులు హల్గులుగూడం దొలియచ్చుమోందివి లోపించునని గ్రహించునది. ప్రాంతే 
భగ్యదులం దర్గబిందువు తనకాశృ్వయమగు వరుషము సోవుటచేం దానును దొలలౌనని 
కాని యచ్చులలో నీవ్యాక్ళతిని జేరుటచేం దొలంగెనని కాని భావింవవలయును. 
అసమాసమునను, ననం7గాం బూరాషవయవము గాకున్నను, బూశబ్ద్బము ఫూవుశబ్ద 

వర్యాయమనంగా చేకాతరశేషము గానోఫునని చౌఢవ్యాక ర్త “కాలకంఠునిళిరను 

ఫూ గగనగంగి అని యుదాహరించి దీనిని సవరించె, 

లు ప్పశెవంబునకోం బరుషములు పరములగునపుడు 

నుగాగమంబగు, 3౭. 

ప్రాత 60 శెంప్ర 0౪ (ప్తాంగెంవు. 

లేత . కావా 0 లేంగెమ. 
- ధా 

పూన ఎ. త్రోంట . పూదోట. 

మోందు 22 కడ 0 మింగ డ, 

"ంపు 668 తామర 69 నందామర. 

చెన్ను a0 తవ ప 6 చంవోవి, 

చెన్నుళబ్దము వృత్తిని శ ణార్థకంబు ; బహుళ గృహణముచే 

విాందు వృభృతులందు నిట లోవంబు నిత్యంబు ; వ్యవస్థితవిఫావ చే 

ని ద్రుతంబునకు సంశ్తేషంబు లేదు. 

టీ. వూర్వస్యూతృముచే నూద్యతమరశేషములై నవానికి కచటతవలు వరములై నచో 

నుమాగమమగును. అనగా కచటతవ లాదియందు6 గలిగినవదములు వరముై నపుడా 

దృతరశేషములగు వదములకు నుమాగమము సంభవిం చుననిభావము. ప్రాంత కెంపు:--- 

పూర్వసూ త్ర ముచే “తి అనుచానికి లోవము, నుమాగమము. ప్రాగాక్ శ ఇంపు, 

సరళా చేశము. ప్రా శక్ గ గంపు. దీర్ధ ముమోందం గానం బూర్జ బిందునం శ్లేషములును, 

సమాసముగాన స్వత్వరూవపమును గలుగవు. ఇంక (ద్భుతమునకర్ణ బిందు వే 17 నంధిసూ త్ర 

ముచేం గలుగ 'ప్రాంగంపు' అని రూవమగును. ఇటే "లేంత + కొమృ=లే +కొమ=లే 4- 

న్ స న్టూలల్ మ అని య నూహించునది, ఆద్యతరశేవ మగనది (వృాస్వాంత సక్తి 
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"మైన 99) సంధిసూతృముచే ఖండబిందువు గలుగదు గాన 17 చేం బూర్జ్మ మే గలుగునని 

యెన్న వలెను, “కెంపు - తామర=శె + తామర=శే గాక్ =తొమరజశె + ౯ + చొమర= 

శెందామరి” అని వృక్రియ యేర్పడును, ఇళ్లే యథాసంభవముగ లోవరూవము 
లావ్యాములు. ఇందు వికల్ప, పృవృ_క్తిరాపబవహుళో ప్రయోజనము నిరూపితము, 17 సంధి 

సూత్ర మునందలి విభాషాపదమునకు వ్యవస్థ గల్పించుటం జేసీ యీః ప్రాంతాదిశా స్త్ర మున 

నాద్భక్షరశేవములగవానిమాందం బరుషములు కరముగా6గ నగు ద్రుశతమునకు సంశ్లేషము 

సంభవింవదు. కాన “శెనామర చెన్గొవి” యనురూపము చేర్చడొపని గృహింపవలెను, 

అచట నట్టి కార్యమును గలిగింపనియదిగ నన్నుటయే వ్యవస్థ, ఇది సంసర్థ్భతవ శక ర్రల 

సంప్రదాయము. 17 నంధిస్నూర్ర ముచే నగు బిందుసంశ్రేషములు వర్యాయముగం గలు 

గట విభాహావదశ క్లిం జేసీయే యట చేత నిట్టిచోటుల నంశ్లేవరూపమును సంభవింవం 

జేయకుండుటక దానినే నియమింపవలనీయుండుళు గాన నదియే వ్యవస్థితమయ్యెనని 

యెన్నవ లెను, చెన్ను శబ్దమునకు వ్య_స్తమున నందము విధము ననునర్గ ములు వ్ర, సిద్దము లై నను 

సమానగతమగునపుడుమా శ్, మధ్గాని శెటుపే యర్థము గానం జెందొ వేత్యాదులందలి 

చెన్ను శబ్బ్దమున శెజ్జని యనియే యర్థము, కాన నంద మైన విధమైన యనునర్గములం సమాస 

గత చెన్నుశబ్బమునకుం జెప్పరాదని చెన్ను శబ్దమను నీ (ఈది సూరివివరణమునకాశయము, 

కోణార్భకముగాని చెన్నుశబ్దము నామవాచకమగుట కర్శభారయమున నట్టి దానికి 
బూ రార్రయవవిశేషణముగం ద్రయోగము గలుగదని ఫలితము. ఈవిధి బహుళమగు 

టం చేసీ ప్రాతయి ల్లి త్యాదులందువ లెనే మో6దు మొదలగును దావారణములందును దొలి 

యచ్చులమోంది పర్ణ ములకు లోవము గలుగనివతమున మోందుగడ మొదలగురూవము 

'లేర్చడ నవకాశముండుటం జేసి పాలమాంది'తెట్టై 'పెరుగుమోంది తెళ్రై యర్థమగునపు 

డట్టిరూవ (మాందుగడుమ వ,సీద్ధమగుట నట్టి వానిని వారింవ బహుళవద మాధారమగు 

ననియు6 గాన నట్టిరూవములందు బహుళేవదశ క్టింజేసీ తొలియచ్చులమాంది వర్ష ముల 
కెల్ల లోపము నిత్యముగం గల్లుననియు నందులశే స్యూత్త్కమున బహుళవదము గృహీత 

మయ్యుననియు6 'బెలుపుటైతై సూరి బవాుళ yy వాణముచే ననువివరణము వ్రాయవలసి 

వచ్చెను. అనగా మోంగ జే త్యాదులందుం దోరియచ్చులమోంది వర్ష ముల కెల్లను నిత్య 
ముగ లోపము బహుళవదముశ క్లించేసీ సుసాధమగననని భావము, ది నిత్య ప్రవృత్తి 

'రూపబహుళప్ర యోజనము. నంచ్తేషాఫభావను ముంచే నిరూపీతము. ఇందలియు దాహరణ 
ములంబట్టి van మాచ్చికసమాసవిషయమని స్పష్ట్రవడుటం జేసీ తత్సమము వర 

మగునప్రుడును నుగాగమము గలుగునని చూథవ్యాక _ర్హ “ముంగోవము వింజామోరమని 

యుదాహరింఛి దీని సవరించె, 
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త్రొత్తశబ్దమున కాద్యవమ్షరశవంబునకుం గొన్ని యెడల నుగాగముం 
బునుం గొన్నియెణల మోందిహల్టునకు ద్విత్వంబు నగు, 3౮, 

కొత్త ౨.4, క. ర్త నాయ క్రీసొంజాయ, 

కొత్త అ. చెమట ... _ క్రొంజెనుట, 
కొత్త శ eu వనిండి ఉత శ్వంబసీ(డి, 

కొత్త “రాదు అత న క్ క్కారు. 

వక గాం 0 కలే a ఇ రు ట్టి త 8 కలవి. 

వరు మేతరంబులు వరంబు లగునవ్రుడు నుగాగమ్మప్తా్స్ "లేమిం 

'వేనీ వానికి ద్విత్యంబగు 

కొత ous గండి ఈఓ 4 శొగ్లండి 

క్ర త్త one నన 460 (కొన్నన. 

గా ని oa ప్ర 

శకంధూళీ కెంజడలని వ్ర యో గంబులు కానంబడియెడి. బవుళ 

గృహణముచేతం గ్రా త్తకుండ లిత్యాదుల లోవంబు లేదు. క్రీంగడువు- 

కీ (గాలు - కీంచొడ - ఇత్యాదులం గందుళబమునకు లు వశేవంబు 
ల ల [ ల భో —0 

నకు దీర్భంబు బవుళ గృహణము చేత నని యొటుంగునది, 

C 

ట్, వృ తిని దోలియచ్చుమాంది వర్త ములెల లోవింవ నర ములెన సొంత 
—0 (=) లం యె రా WD) 

మున్నగుళబ్ద్బములలోం జేరు గ్రా త్తశబ్దమునకుం బరుషములు పరంబులగునపుడు నుగాగమము 

కొన్ని చోటులందును వరుషమునకు ద్విత్వము కొన్ని తావులందును నగవడును, క్రొత్తగా 

చాయః:--లిరీ చే నాద్యతరశేషముగా [క్రాచచాయ, లీ? చే నుగాగమము రా క్రొ + 
న్ చాయ, బిందువు 17 వేం గలుగ “కొంజాయ.” ఇల్లే యాద్యు దావారణ త యము 

పృర్కియనూహించునది. క్రొ త్త + కారు: —86 చే నాద్యత్షరశేషముగా క్రొ గ కారు అని 

యగును, అనంతరమున నీవిధిచే నుగాగమాదులనడ్డి ద్విత్వము పరవాల్లగు కళారమునక్రుం 

గలుగ “క్రొక్కా_రు అగును, ఇట్లే తక్కినరూప దమూహ్యృము. పరుషవర్ణ ములుగాక సరళ 

స్టిరములు క్రొ, త్తశబ్బమున కాద్యకురశేషమునకుం బరములయ్యొ నేని 87 నూత ము వరుష 
ర్త ౬/2 టి (UW 
ములు వరములగునపుడే నుగాగమము విధించెడింగాని సరళ స్థిరములు వరములగునపుడు 

విధింపదు గాన నుగాగనుమురాకకే యోగ్యత లే మిం జేసి యాసరళ స్థిరముల కీనూత్రము'చే 
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విధింవంబడు నుగాగమద్విత్వములలో నొక్క_ద్విత్వ కార్యమే సంభవించునని వరుమ్నే 

తరంబులను వివరణమునకాశయము. కొ త్త + గండి= క్రొ ఉగండి= కొగ్ధండి. ఇట్లే తక్కిన 

ని పక్రియ నరయునది. సామాన్యముగ చెల్లయెడల నుగాగమము వరుషములు వరే 

ములగునఫు జే గలుగుటయు నర్ధానికిం బరుషముల సరళ ములుగమార్ముట తాను బించాషది 

రూవములనందుట ఫలములని పాఠకు లెజింగినవిషయ మే. ప్రాంతాదిళా స్తమునందలి 

నుగాగమద్విత్వ కార్యములు కేవలమాచ్చిక సమాసము లకు సంబంధించినవిగాని మి శృముల 

కైనవి గావు. అట్లని స్రాంతాదులు సమములతో సమసీంపవని తలంవరాదు. అట్లు 

శేవల మచ్చ తెనుంగుసమాసముల నగు కార్యములు శంధూళీ త్యాదులందు మి శృసమాన 

ములందు నందును బ్రా తాద్యా చ్భికసమాసములందు వ లె గాక స్థిరము వరమగునపుడు 

సంఛభవించుట కన్సట్టుటం జేసి సూరి దీనిని నివతించి సాధించె. కెంజడలనునది యాచ్చిక 

సమాస మైనను సరళము పరనుగునపుడు ద్విత్వకార్యమే ౨3 చే సం ప్రాష్తమగుట దీనిని 

గూడ నిపలింవవలసీవశ్చెను. నియమమునకు లొంగని కవి వ్రయుంక్త కముల నిట్టుండునని 

శాసించుట నిపతించుట, "క్రొ శ్ర4కుండి ఇత్యాదులందు లర్ సూ (తృమునందలి బహుళ 

వదముశ క్రింబేసి తొలియ్పుమాంచివర్ష ములకు లోవమే నలంగము. కాన 87.838 

సూ త్రములచే నుగాగమమును దన్లూలకమైన సరళ" బేశబిందురూపములును, ద్విత్వ, 

మున్కు సంభవింపవని గృహీంచునది, “క్రొంగుండ శొగ్లుండేి” త్యాద్యపరూపములం 

గలుగవని ఫలితము. ఇది నిత్య ముగ నవువృత్తి ల్రిగ రూపమెన బహుళ వ (సృయోజనము. 

శ్రీ ందుశబ్దముతో సమసించిన కడుపు కాలు తొడ శబ్దములు వరములగువిపుడు శ్రీందు 

లము లు ప్పశేషంబై “క్రి యను రూవమునందం బరుషములు వరములగుటంటజేని 87 జే 
నుగాగమము సిద్ధించి సంధి 16 చే సరళా 'చేశము గలిగి సంధి 17 చే (హస్వముమాంది 

దగుట నుగాగమమునకు నిండునున్నయే సంభవించి 'కింగడు' పత్యాది రూవములు గావ 

లసీరాంగా 86 సూ శ్ మునందలి బహుళవదముళ క్టింజేసీ 56 చే లోకింపంగా మిగిలిన 

తొలియచ్చు దీర్హ మసనని బహుళ గ్రృవాణఫలము నఫీవర్ణి ంచుచు సూరి “ శ్రీ గడుపు 

(క్రీంగాలుం్ర్ శ్రీ ందొడోలను హవముంశే సాధువులని వివరించవలసీ వచ్చెను. దీర్ణ మం 

మోందిదగుట నాగము దు తమున కర్థబిందు వే 17? సంధిన్యూత్ర శ మువే సిద్ధించెడి, కాన 

“క్ట గడుపు, bem 0 (వొడి 'సనియే రూపము చేర్చ డెడియాని చెందొ వేత్యాదుల 

వస శ్రింగడువి త్యాదులు స్టేంబవని క్రి కిందివివరణమున కాశయమను, తిరి చే లు ప్హశేష 

మైన భొగనుందు తోొలియవ్చే-దెనం సక మే దానికగునని గృహింపవ లెను, అయా 
యచ్చు సంబంధమునన యాయాహల్దులు సర్ప ము లగుననుట పునరు కృము, ఇది మజకి 

యుకలా౭గగుట యను బహుళ వ వ్రయోజనమున్ ఛావించునది, 
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అన్యంబులకు సహిత మిక్కార్యంబులు కొండొకచో 
గానంబడియొడి. 3౯, 

ఒ కానొకళ బ్లంబున కొ కానొక ళ బ్బము పరంబగునవుడు తొంటి 
యట్లు లోవ నుగాగనుంబులును గొండొకళబ్దమున కొ కానొకశబ్దము 
పరంబగునపుడు లో పద్విత్యంబులును బ్ర యోూగంబులందుం జూవష్టైడు 

నని తాత్పర్యము. 

పది . 0 తొొమిది *,.. పందోోమిడి. 
వ! ఆలే 

తో మిది 469 కుది 9౭౪9 తొంబది. 

వంక . చాలింగు ... వం జెణుంగు. 

సగము Bee క్రేోను ae నంగోళు. 

నిందు 2౪ వెలు = నివ్యాణ. 

నిండు వెజంగు ... ని వ్వాజంగు. 

నైలు ఆటని తటి 806 నె_త్తణ్, 

నెటు ఇం నడుము 494, నెన్నడుము, 

నెణు ౪ మది ° 29 నెమది, 
—రీ 

నెజు 20 వడి . నెవ్షడి. 

ఇత్యాదులు వ్ర, యూగంబులవలనం దచెలియునది. 

టీ, పూర్వనూ త్ర ములందుC బేరా.నంబడనిశబ్దములకుం గొన్నింటికిని దొలి 

యచ్చుమోంది వర్ధనులలోవమును, బరుషములం వరములగునపుడు నుగాగముమును, 

సరళే సి స్థరములు వరములగునపుడు దిషతష్టమును గల్లుట చూవట్రైడి, (వ,యో గానుసారముగ 

సీఫ్రాకాదిశ్యాన్త కార్యముల. బ్రవ్రింపం చేయునది యనుటే యూ త్రము క్రి ందివివ 
రణమున కళ్ళి ప్రాయము. పదిచతొమిది;----86 చే “ది” అనునది లోపించును.. పిదప 
రీ? చే నుగాగవుము. సంధి 16 చే సరళాబేశము. నంధి 22 చే ఖండము రారాదు 
గానం బూర్జ్మమే సంధి 17 చే నగు. వ గన్ గ తొమ్మిదిజప+న్ దొమ్మిది= పందొమ్మిది. 
17 నందలి వ్యవస్థి తవిభాష చే సంశ్లేషమును, 26 ణ్ స్వశ్వమును స౦భవింపకుండుట 

రించికొనునది, క తరువాతియుదాహూరణ త్రయము ప్ర క్రియ నరయునది. నిండు. YU 
=నీ 1 వెఆ=ని వెలి, వకారము స్టరముగానో తెరి చే ద్విత్వము గలిగెను. తరువాతి ey = 
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యుదాహరణము ప్ప క్రియ నిట్లే గమనించునది. నెల 4-కేణీ = నెగాతలీ = నె క్తలీ, 

ర్రోక్కారిక్యాదులందువలె నుగాగమాదుల నదడ్జి 86 చే డ్విత్టమే కలిగానని యెన్న 

వలయును. తక్కిన నెజశబ్దమాదియందు. గలయుదాహ రణ త్రయమున నెజశబ్బము 

తరువాతనున్నవి స్లిరవర్హ మాగియందుః గలపదములే యగుటంజేసి 88 సూ తము కి ది 
థి ౪ WU (Uy 

వివరణము ననుసరించి వరు షెతరములు వరములగునపుడు నుగాగమము సంభవింపమిని 

త్ర ం ద్విత్వ మే గలంగ నివ్వెచేత్యాదులవలె నెన్నడుము నెమ్మది నెవ్వడి యని యేర్పడిన 

రూవములని యొన్నవలయును. నెట నడుము=నె + నడుము=నెన్నడుము. ఇట్టే (ప్ప క్కి 

యను గమనింవవ లెను. నెన్న డేత్యాదులందలి ఫూర్వవదము సంపూర్షార్థకమగు నెజ 

యనుటకం టె రమ్యార్థ కమగు నెటి యనుట నరసమని (స్రౌఢవ్యాక ర సవరించినాండు, 

నడుమునకు. బూర్జ తకం టె మనోహరత యాపాదించుట వర్ణ్యమున కుత్క-_ర్హ్షా ధాయక 

మని యాతనితలంపు, అట్టన్నను దొలియచ్చుమోందివర్ద ములకు లోవము! బిరవర్థ్య మునకు 

ద్విత్వము6 గల్లినపిదస రూవ భేదము మా (త, మేర్పడదు. ఈరీతిని యథాసంభవముగం గవి 

వ్రయు_క్తముల ననుసరించి కార్యముల గమనిం చిఫొనవ లెను, నెమ్మన మి త్యాదులందలి 

సమముల యాదిస్థిరములకును సీద్విత్వము గల్లుననుట కిందలి చెమ్హదియే గుజుతు. ఐనను 

నుబోధశై యాచ్చికసమాసములందలి వింతలను విస్తరించి సూరి చూపెనని యెన్న 

వలెను, ఇందు6 బందొమ్లిది సంగోరులు కర్ణ ధారయములనుట కవకాళశము గానరాదు' 

కావుననే యొకాసొకదాని కొశానొకటి వరమగునపుడను వివరణమునకు గుణీగాం 

జేనెనని తోండెడిని. కాని తక్కిన వెల్లం గర్భ థారయములే యగుట నియమశూన్యమగు 

సీవిధికి  లత్యుములుగం జేయుట యసంగతముగా నున్నట్లు తోంచునుగాని యిది 

యంతయు బ్రాంకాదిశా స్త ప్రపంచమే గాన నుబోధక్రై యట్లు విస్తరించెనని మాత్రమే 

ఫలము నూహించుకొనవలెను, “ఇది యంతయు నుమోోడత$ అను మూలమువివరణ 

ముగ గ్రహించునది. శండు-నాట్టు=కన్నాట్ల మూాండునాట్ట=మూన్నా ప్ల అనునట్టి 

వాని నిందుం జేర్చవలెనని _పౌధవ్యాకృ త్యాశయ మైనట్టు తోయండి. 

అ మ్రైడితంబు పరంబగునపుడు కణాదులం దొలియచ్చుమింి 
వర్థంబులశెల్ల నదంతంబగు థ్విరుక్రటకారం బగు. ౮౦, 

ర్ం య Pr) 

ఈనూ త ౦బునకు భృశార్గంబునందు దిగరు కంబు విషయంబని 
(WU థి ల్ లాం 

మయొయుంగునది. 

కడ rr కడ . 6 కట్టకడ. 

ఎదురు OT ఎదురు రల ఎట్టయెదురు, 
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కడ - ఎదురు . కొన - చివర - తుద - తెన్ను - తెరువు - నడుము - 

పగలు = విడుగు _ బయలు - మొదలు - బ్రత్యా దులు క డాదులు. 

ట్రీ, “క్వచిదర్గవిశేషే స్యుః కేచిదాడా ద్వివర్శ కా8”* అను నాధర్వణమును, 

దీనిని “నట్టనడుము, కొట్టకొన్న ఎట్టయెదురు, కట్లకడ, పట్టపగలు, మిట్టమిల్లు; ఇత్యా 
య ఉు ఉం ee ౬ ఉం (అ 

దుల ద్విరు కట కారాదేశము” అని వివరించు కవిజనమండనమును మూలములు, 

అత్యం తార్భ మున ద్విరుక్తములగు వానియందలి తొలివదము తొలియచ్చుల మింది 

వర్ణ ముల కెల్ల ప్రూస్వా కారమంతమందు6గల ద్విత్వట కార మాదేశమగును. (ట్ర). మిక్కిలి 

యనునర్ల మున శఅండుమాజులు బలుకంబడునవే యీవిథికి విషయములని యీ క్రింది 

వివరణమున కభ్లి ప్రాయము, ఆదరాద్యర్థముల ద్విరుక్తములై నవి దీని కుదాసారణములు 

గావని భావము. కాన బెకాశేత్యాదులం దీవిధి గలుగదు. కడ+.కడ:---మిక్కిలితుద 
యనునర్భమున నిది ద్విరుక్తమయ్యొ, కాన మొదటివదమునందలి తొలియచ్చుమింది 

వర్ణ ములకు 'డిఅనుదాని కదంతద్విత్వట కార మా దేశముగాంగ క గట్ట 4+కడజకట్రకడ” 
అని రూవమగును, ఇటే “ఎదురు గా ఎదురు,'” అనునుదాహరణమున మొదటివదము 

నందలి తుది “దురు” అనువర్ధములకు “ట్టి ఆదేశముగా నత్వసంధి బహుళమగుటం 

గలుగమి యజడాగమము సిద్ధింప “ఎట్టయెదురు అనురూవ మేర్చ్పడును. ఇటే తొలి 

యచ్చును దొలియచ్చుతో. గూడినవర్ష మును విడిచి తక్కుంగలవర్ణ ములశెల్ల ద్విత్వ 
టకార మదంత మైనదాని నాదేశముగం జేయుచు నీ క్కిందియు దాహరణముల చెల్ల 

సాధథించుకొనునది.  ఆదంతద్విత్వట కార మాదేశముగం గల్లుననుటం జేసి యాద్విత్వ 

టకా'రమువపై నుండు అకారమత్వనంధికి విషయమై పోరానిదనియు నిట్టియెడలం బరమున 

నచ్చున్న యజాగమ మే కలుగునుగాని ద్విత్వటకారముమోంది యకార మత్వనంధి 

విషయము గాదనియు నిర్ణ యమును గృహించునది, దిషరు క్తమున ఇండవరూవమున 

క్యామేడికమని సంజ్ఞయని ముంచే నిరూపీఠతము, వర్ణముల కెల్ల ననుటం జేసీ తొలి 

య-చ్చునకుం దరువాత శెన్నివర్భ ములున్నను వానికెల్ల ద్విత్వటకార మాచేశమగునని 

యెన్న వలెను. ఇ ట్లత్యం తార్థమున దిషరుక్షములు గాందగిన వాని నరసికొని యథాసంభవ 

ముగ నీవిధిని వర్థింవంచేయవ లెను గాని ద్విరుక్తములనెల్ల దీనికి విషయములం జేయ 

రాదు. మూలము దేశ్యువై చితిని నిరూపింవం దలంపమిన్కొ తననాం డిట్టివి లేమినొ, 
సృష్ట వణుపదయె, . 

ఆ మ్రైడితంబు పరంబగునపుడు విభ క్రిలోవంబు 

బహుళంబుగా నగు, రాం. 

అవ్చృటవ్పటికిక్. 
అవ్చటికి౯ొ ,., అప్పటికి +=. స్స న్ | అవ్బటికప్పటికి౯. 
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అక్క.డక్క._డకా. 
అక్క._డకొ 00 అక్కుడకా తళ 8 | అక్క_డనక్క_డక౯, 

ద్రింటింటుకా. 
దంటక౯ 8౭ వంటక 209 | వ్రంటనింటక౯ా, 

| టోరూర౯ా, 
ఊోరకా 4... టోర౯ొ 929 | ఉఊోరనూర౯, 

వంచుక నాం ది త్యాదులందు బవుళగ్రృహణము చేత నంటిమా 

తవరలోవంబు నగు, 

వంచించుక, 
చుక, 5 «& 

ఇంచుక... కం | బ్రంచుకించుక , 

నానాందడు, 
వ ™ డు 95౪ 

నాంతు 4... నాల | నాండునాండు. 

ద్ 66 Ft wa 7? ॥ టీ. “ఆద్యస్యా మేడి అఒంత్యలోపశ్చ అనునది మూలము, ద్విరుక్తములలో 
ద్ లిం 

శండవది యామ్రైడితము. తీరుకి కామ్మెడితసంజ్ఞ కోన నిద్ధమైనను బయోగా 

భావమున నిందగ్భహీతము. అది వరమగునపుడు విభ_క్టిలోవము బహుళముగానగును, 

అప్పటికిన్  అవ్పటికికొ:_ఇందు శెండవదాని క్యామే డికసంజ్ఞ . అది సరముగా 

మొదటిదానితుదినున్న "కిక ” అను షసష్టీవిభక్షిపృత్యయమునకు లోపము. అప్పటి" 

అప్పటికిక్ : ఇచ్చో నేమ్యాదిసంధికి నిత్యవృవృ త్తి గలుగును. “ఆవ్సటస్పటికికొ.” ఈ 

విభ కిలోపము బహుళమగుట సంభవింవనివతీమున చేమ్యాదులలో కిషష్టి చేరియుం 

డుటంజేసీ వికల్పముగ సంధిరాగ “అప్పటికప్పటికికొ” అనియు, నంధిగానపుడు 

“అవ్బటికి నవ్పటికికొ” అనియు రూవములేర్పడు. విభ_క్రిలోవము గల్లినపుడు “అప్పటి 

యచ్చటికి ననురూపము మాత్ర మేర్పడదని గ్రహించునది. సంధి 18 గనడదవా చేశ 

శాస్త్రమున నపుడనుదానిని న్నిత్తైెకవచనాంతమనియెను. ఇట నవ్పటికనిగివర్ష కము 
[ఆ 

పరముగా నౌపవిభ_క్టికటివర్ణము గల్లిన యవ్పటికనురూవ ముదాహరించె. దీన నిదియు 

దీనింబోలు నిపుడెపుడులును  గతిచిద్విభక్తలలో  చేకవచనములందు మాత్రమె 

వృయు క్షములగు నవ్యయములనుట స్పష్టము. దిననే యపుడనునది పథ మైకవచనమని 

నూరి యెంచి యుండనోపును." అపుడు-అప్పటికంటె.అవ్పటిలో-అవ్పటికి.” అని యిట్టు 

వ్యవహారమునను నేకవచనములంచా కొన్ని విభ కలలో మాత్రమె యపుడిపు డెపుడులకుః 

బ యోగము చూపటెడిం గదా. 'అక్కడక్ +-అక్క_డక్ :=ఆచోటును, లేక యా 
శ్ 6 
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దిక్కును"అని యర్థము వేసిన నిది ద్వితీయాంశమగును.  ఆచోటునందని యర్థము చేసిన 
న _ప్తమ్యర్థమున ెన ద్వితీయాంతమగును. కాన నిందు మొదటివదము పొల్లున కారము 

ద్వితీయాచిప్నాము లోపించిన “అక్కడ + అక్కడి” అని యగును. వీదవ నత్వసంధి 

శేని యవదాదిన్వరసంధి కేని నిత్యప్కవృ త్తిం గల్చించిన “అక్కడక్కడ అను తావ 

మేర్పడును. “అక్కడ యక్క_డి అని మాత్రము గాదు. ఈవిధి గలుగనపుడు తుది 

నకారముఫొల్లు వరవదాద్యచ్చుతోం జేరి “అక్కడ నక్కృడకొి అని రూప మేర్పడును. 

పృత్యయముల కనక విభ _క్టియని సామాన్యముగ ననుటం జేసీ వ్రత్యయములకును నాయా 

విభ కూల కా దేశములుగం గల్లిన విభ క్ష గ్రీర్ణక ములకును, లోవము గలుగునని గుపొంవ 

వలసీయున్నది. ““ఇంటక్ +-ఇంటక్, ఊరక్ +ఊరకా”ి అను నుదాహారణములం 

దత్వము స _వ్రమ్యుర్థవ, కాళశకమై అచ్చిక 858 సూత్కమువేం గలిగెన. కాన నందు 

“అన్” అను ఛొగమును విభ _క్లిగా నెన్ని దానికి లోవమువేసీన “ఇంట్ ఛేఇంటక్ = 

ఇంటింటకొ, ఊర ఊరక = ఊరూరక అని రూవములయ్యుడి. లేదా తుదిని 

నిల్చిన పొల్లు నకారమునే విభ _క్టినంబంధియగుట విభ_క్షిగా నన్ని లోకింపంజేసి యత్య్వ 

సంధ్యవదాదిస్వరసంధులలో చేనిశేని నిత్య ప్రవృత్తి నూహించి సాధించికొనవ లెను. 

ఇవి యాసవిభ _క్లికము లగుట వీని ద్వితీయాంతరూవములు “ఇంటిని ఊరిని” అనియే 

యుండును గాన వీనిని ద్వితీయాంళములన నవకాళము లేదు.  దిషతీయె కవచనమున 
నావవిభ_క్షిక (వ త్యయములు గలుగవన్నను “ఇల్టున్క ఊరును. అనియే యగుం గాన 

ద్వితీయాంతములన వీలులేదు. కాన నిందు నిర్షిష్టములై నవి స్పప్పమ్యంతములగు సావ 

విభ_క్రికరూపములనియు౦,. ైని నిరూవించిన్నవ్క కార మే విభ_క్ర్యర్థకమునకు “అన్ 

అనుదానికి లేక పాల్టునకారమునకు లోవ మోవిధిచేం గలుగుననియు నంశగీకరింవక 

తీరదు. దృుతాంతమును సంధివిషయ ముగ చేయం దుదిద్భుతము పొల్లురూవమగుట 

సహజమని ముండే నిరూపితము, స్ఫ్యూత్రమునందలి బహుళవదముశ క్టింజేసీ విభక్తి 

విభ_క్తసర్ధకములకే గాక కొన్నివదములందలి తుదియకరములకును _ ద్విరుక్తము 

వరముగాంగ లోోవము గలిగౌడి, కాన *ఇంచుకళఇంచుకు నాండునాండు” అను 

ను దొహూరణములందు. గ్రృమముగ “కృ డు అను వర్ణములకు లోవము బహుళ ముగ 

గలిగి “ఇంచించుక్క నానారి డనురూవములు సిద్ధించెడి. “ఇంచించుకి అను స్థలమున 

కవర్ధము. తుదిది లోపించినవిదవ నుత్వసంధి లేదా యవదాదిస్వరసంధి కలుగునని 

గుహించునది. “నానాండు" అను నుదాహరణమునం దన కాశ్రయమగు 'డు' వర్హము 

పోవుటంజేసీ నాండు శబ్దము లొలినున్నన కారము స్థిరము వరమగటంచేసీ మొదటి 

నాండు శబమునందు డు వర మునకు బూర్వముననున్న యరభబిందు వనా శ యనుగుటు 

14 | ౪ నో 
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స్పయముగ నదృశ్యమయ్యొనని (గృహించునది. ఈయంతిమాతరలోవము వికల్పమగుట. 

గలుగనిపక్షమున “ఇంచుకించుకి అని యత్వసంధి గలిగిన రూపమును “నాండు 

నారిడను సహజరూపమును నేర్పజెడి. “ఇంచుకయించుకీ యను నత్వసంధ్యభావమున 

య'డాగమము  కలిగనరూవమును సభ్యముగం దోంచెడి. మూల మంత్యలోవము నే 

తెల్పెడి. కాన “నజ్చటవ్పటి” కనునది తక్క6 దక్కుూ౦గల వెల్ల దన్గతమున శీ వీకాకఘున 

బడనక్క-జ లేక సుసాభములయ్యుఢడి. “అద్రు,తొనామజాదీనాం ద్వ్విరుక్రావంత్యలో 

పితా అన్యేషాం చ ద్విరుక్తా స్యుర్భహులో పాగమా మతా” అని “ఆద్యస్యా మేడి 

'కేఒంత్యలోపశ్చ" అను మూలమును వివరించు నాభర్వణ మొప్ప క్రియకు మూలమని 

తోంవెడి 

అందదుకు ప్ర భృతులు యథా ప్రయోగంబుగ 
గ్రాహ్యంబులు. రో, 

అందదుకు - ప్రణింకులు - వ్రలిగ్లులు - చెల వెదరు - చెల్హాచెదరు - 
లం ౧౧౯౪ ౧౧ ౧౧ 

తుతుమురు - తుతునియలు .. మిజుమిట్లు - వత్యాదు లెటుంగునది 
—O — 0 ౧౧ / 

టీ, ఛృశార్థ మున ద్విరు క్షములైన యీసూ త్రము క్రిందిరూపములందు సంధిలోం 

గలుగు వర్ణ లో పాగమాదులను మవోకవి ప, యోగములమూలమున నే తెలిసికొనవలసీ 

యుండుటయు నొక నియమమునకు నట్టివ నేకవిధములగుట లొంగని వగుటయు 

సూరి వీనిని నివతించి యిట్టివానికిం గవిపృ యోగములనే శరణముగాం చేరా 

నెను, (యథావ్రృయోగముగ = (వయో గానుసారముగు కవుల కావ్యముల నిట్టి 

వెట్టున్న నటే యుండునని గృహింపన లెననుట. అదుకుషాఅదుకు:జా=ఇందు ఇెండవ 

ద్యామ్మేడితము. పరముగా మొదటిపదమునాదినున్న అకారమునకుం దరువాతనున్న 

వర్గ ములశెల్లం బూర్ల 'బిందుఫూర్వకమగు దకార మాటేశమగుటం గన్నట్టును, అందదుకు: 
వ యం ర లు 

మిక్కి-లి యదుకని యర్థము. ఇంకులు - ఇంకులం:ఎ--ఇందు6. దొలియచ్చుమోంది 

వర్ణ ముల కెల్ల ద్విత్వ రేఫ (జ్జ మా దేశముగం గళ్ఞెను, ఇజ్జింకులు: మిక్కిలి యింకులని 

యర్థము. ఇగ్తులుఇగ్గులు: ఇందు దొలియచ్చుమాంది వర్ణముల కెల్ల ద్విత్వల కార 

(ల్ల) మాదేశమగుట చూపవట్టును, ఇల్లీస్తలు: మిక్కిలి వెనుక కొజంగుటలని యర్థము. 

చెదరుషావెదరు:= ప్రారో్టదాహరణమునందువలెణే ద్విత్వలకారము తొలియచ్చు 

మాంది వర్ణముల కాదేశమయ్యెను. ఇెల్లవెదరు: మిక్కిలి వెదరుట యని యర్థ ము 

ఇెల్లావెదరు:----ద్విత్వల కారము దీర్ధాంతమగుటయొ యిందు ఫూరోండాపహృతికంటె 

.విశేషము.శుమురు 4-ళుమురు;-.. ఇందు దో లియచ్చుమోందివర్థ్మ ములు లోపించి వరమగు 
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తకారమునకు ద్విత్వము గల్లుట విశేషము, తుత్తుమురుః మిక్కిలి ఫొడియనియర్ల ము, 

తునియలు 4 తునియలు = తుత్తునియలు: పూరో్టదాహృతివలెచే తొలియచ్చు 

మోందివర్ణ ములు లోపించి వరత కారమునకు ద్విత్వము కల్తెను, మీకి్యి-లి చిన్నముక్క 

లని యర్థము, మిట్లు 1 మిట్లు = మిణుమిట్టు:=--ఇందు. 'వొలియ చ్చుమోంది వర్ణ ముల 

భక్వవిశిష్టమగు శకటరేఫ నూ చేశమయ్యొను. చూచుట కళక్య మైన తేజస్సును జూచు 

ట చే దృష్టి పలురంగులు గలదగుట యర్థము, ఇల్లే వ, యోగదృష్ట్రములు గ్రావ్యాములు. 

వేత తోడ వలనల కితంబు సమాసంబులం దగు, ౪౩. 

తా జ రా 
నీ చేత్రకా అజ ఓ పోపు ఇ నబి నీచెతీప్రవు. 

నాతోడ౯ా ... చెలిమి ... నాతొోడిచెలీమి. 

నీవలనకా . భయము ... నీవలనిభయము. 

టీ. “ఇచ్చ విభ క్ష్యంతిమస్య” అనునది మూలము. చేత _ తోడ - వలనల కిదీ 

సర్వా బేశముగాక తదంతముల కగునని యెన్న వలెను. చేత- తోడ-పలనలు విభ క్రులంను 

శబ్దములును గ్రాహ్య్రములుగా౭డగునని సామాన్యో క్రిం జేసి తోంచెడి. దీన నేతదంతమ
ులయం 

స్వతంత్ర శబ్ద శబ్లములయుతోడి తత్ప్చురుషములను, సరగ హింప సూరిసమాసములరదని బహు 

వచన్నప్ర యగము సీనెనని తోయాడి, చేత, తోడ వలని అను విభక్తు లంతమందుం 

గల పదములకు మో6ది పదములతో నైన తేత్పురుషసమాసములందు హా, స్వేకార 

మావిభ క్రి పృ త్యయముల కంతమందగును. ఈవిధానమునం బేసియే యీ విభక్తి పృకష్టీ 

యములకు సామాసీక విభ క్షిలోపవిధిచే లోవము గలుగదని గ్రహింపవలయును. 

ఇత్వము విభక్తి వ ప్రకకయముల “అన్ అను తుదిఫాగముల క జేశము లగుననీ 

గు స్తార్ధప్ర, కాళిక వ్యక్రియను. గనుపజచుచున్నది. కాని చేత తోడ వలన లనీ 

నూరి + లుష్టదు తమలో నిర్దేశించుచు వాని కిత్వము గల్లుననుటంజేసీ సామాసీక, ద్ఫుత 

లోవవిధిచేం బై మూడు వ ప్రత్యయముల తుద్శిదుుతములు సమాసభ్గావన గల్లినతోడచే 

లగసించుననియం, నట్టి యప్హదు శములకం బూర్వముననున్న అకారముల కికార 

మా చేశమగుననియు గ హీంచుట సయు క్తికమని తోంచెడిని, బాలసరస్వతి అశారమున 

కికారమని స్పస్టముగా సవరించి శా౭డు. సీచేశళణ-ప్రోపు క 
దు తలోవను. నీచేత షా 

ప్రోవు. శ-కారమునందలి అకారమునకు (హా స్వేకార మాచేశము. “నీచేత పోపు. 

ఇతే తక్కిన వ్రూహ్యృములు, మూలము విభ క్రగంతిమమున కనుటంబేసి నిర్భాథము. 

ఇది యలుక్సమాసవిషయమనుట స్పష్టము: చేతోవిక్సతులం దీవిధీ వర్తింపదు; 

“-జీయి వలను, నోడు అను నుబంతములకును సమాసమున “వేతికజ్ద; ఆవలనిచూడ్కి- 
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తోడివాండు అని యిత్వము గల్పినరూవములు చూవట్టుంగాని యవి లాత్షణికమత 

మున నాపవిభ_క్తిక వర్ణ ములుగ సంభావ్యములగుట నందీవిధికిం (బృవృత్తి లేదని యన 

వలెను, కాని నుబంతన్వతం,త్ర శబ్ద ను లే (పృత్యయ ములుగ లెక్కి.ంవంబడుట సమాస 

ముల చెళ్లెడల నౌవవిభ_క్తిక వర్ణ ములే గలిగెననుటయు దాన చేయి.వలను  తోడుల 
కనుట సరసమనియు.: దోంజెడి, ఇట్టే లోని-మీంది_తరువాతి, మొదలగు వానికిని సమా 

సమున సౌవవిభ క్రి శేత్వము గాననగు. వేత _ తోడ ౬ వలనలకుం దిది నికారయొ 

యత్వసంధికి నిత్య వృవృత్తి గలిగెనని యేని భానించునది. 

అంద్వాదుల కొలిగాగవుంబు సమానంబునం దగు. కలరా. 

నాయందుకొ ౨౨౨. కరుణ .*. నాయందలికరుణ, 

ప్రిందుకొ 626 జనులు ... కఅందలిజనులు. 

ఎందుకా 966 నారు 9౧౭ ఎందబివారు. 

ఎందుళో బ్దమున కలిగాగమము కొందలు లేదం CI 

ట్రీ, “జేరలి ద్ద అనునదిమాలము. “అందు, ఇందు ఎందు” అను మూండింటికి 

నమొసమున 'అలిక్* అనునాగమము గలుగును, నాయందుక్ [కరుణ:నంధి 24 చే 

(ద్రుత లోపము, ఇదిక కారము పోవు పృత్యయము గాన నం ద్వాద తృయమున కంతావ 

యవముగ నగును. నాయందు. అలి--కరుణ అవదాది స్వరసంధి నిత్యముగ నేని యుత్వ 

నంధియేని గలుగును. “నాయందలికరుణ,” ఇళ్లు తక్కినయుదాహరణము లాహ్యాములుః 

"అందు, ఇందు, ఎందు” అనుమూంటిలో నందునకు నూత మే స _ప్రమావ్రృత్యయమగుట 

కర్ణ తయిప్వుట'చే నాళబ్బముతోం జేర్చి నాయండలియని ని స్దేళించెను. తక్కిన ఇండింటీ 

కట్టియర్హ తలేమి నట్టు చూవంజాలండమయ్యును. అందునకుం (బ్రత్యోయమగుట కర్హ్య తయే 

గాక తత్రార్థకమై ప్ర వ ల్యేకవ, వ, యోగ మునకును నర్హ్మ తయొ ప్పెడింగాన అందలి వారనియు: 

గాందనత ఇందులకు “సా శృయానాశ యా ? స్యాత్తత్రా త్త త్రార్థగతస _వ్రమో*యను నధర్వ 

ణునివివరణను తోడువడె 'అంచార్షడే నాం శ న్నా శాన కరచివిన్య తే అని 

యథధర్వణు6 డివి sees కొన్ని పృత్యయములతో నుండందగుటను గూడ 

సూచించినాండు. చింతామణి 'వేరలి చిఅను సూ ల్, ముచే నగు నల్యాగమము సిద్ధిం 

చుటకొజశే ఆందికిందు నాస్తు స మిఅని యింసను దానింగూడ న_ప్పమావ,త్య 

యముగ  నంగీకరించెననుట “సవిధవ ర్తినామిందు అనియనుటం జేసీ న్పష్ట్రవడెడి, మీ 

కొంతకాలమున  కెందనుదానికిం గూడ లాశతణికు లల్యాగమము నంగీకరించిరి, 

అధర్వణుండు 'అల్యాగమ స్స్యాదంద్వింద్వోర్భ వేదిన్షని వేత యో, తథాతోడవిళక్లా చ 
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ప్ 9 సమాసే కవిసమ్మ తేక అని 'జేరలి చ, ఇచ్చవిభ క్యంతిమన్యి అనుమూలసూత్రృముల 

వివరించినా౭డు. దీనింబట్టి వ్ర యోగానుసారముగ జేరులచ యని కొందలూహించు 

పాఠము మూలస్థముగాక కృతకమనుట లేల్లము, సూరి యీ.తోవనే వటి 49, 44 
థి రం శ అ” 

సూ త్రముల వివరించినా6డు. “ఎంద్విత్య నేన కిమపరాద్ధమ్ * ఆను నహోబలవండితీయ 

వెక్యమునుబట్టి ఎందునకుం గూడ నల్యాగమము నంగీకరించె. ఆంద్వాదిశబ్ద తయ 

మధికరణల తణాఫి ధాయకములగు దేశ్య శబ్దములుగాన వీనిని న ప్పమ్యుంతములుగ చెన్ని 

యల్యాగమము చేయనగునని యహోబలవండితీయాశయ ము. (ప్రాచీనమున మా త్ర ము 

ఆందులదానవు ఇందులదానవు ఎందులదానవు అనునట్టి రూపములే తోంవెడింగాని 

యలి గాగమురూవముతోడి రూవములు సామాన్యముగ నివి యలిగాగమము గలిగినవని 

సమర్థింపందగినవి గన్సట్టవు. శానన్నవ (వ, యోగములను నన్న యభఖారతవ్ర, వ యోగములను 

గమనించిన అందు ఇందు ఎందులు కశేలనియుం బిదప వీనికి నముచ్చయము చేరుట 

(ద్రుత ప్రకృతికత్వము గలిగెననియుం విశదమగు. సంధి 2 సూత ములో నిరూపించిన 

వ్ర, కార “అందు ఇందు ఎందుి*అనునవి “ఆ-ఈ-_వి అను నమహదర్థ ముల కందువర్ల 

కము చేరిన న_ష్టమ్మేకవచనములుగం జెప్పనగుంగాన వీని కలిగాగమము గలుగుట నిర్వి 

వాదమని తోంచెడి. అధర్వణాదు లెందుళబ్ద్బమున కల్యాగమము నంగీకరింవమిని గొంద 

జెందుశబ్దమున కలిగాగమము లేదం డని సూరి వివరించికొనవలసీవచ్చెను. ఈయలిగా 

గమము పరమగునపుడు 2 సూత్ర, మే నందునకు సంధి గలుగదని యెన్న వలెను, 

నాయందునలీ వారు గాదనుట, సొమాసీక దృుతలోపశా స్త ముచే దుతము పోయినను 

బ్రశ్యయోకార మున్నదిగానం గల్లిన నిత్యముగ సంధి గల్లందగును. సమానత నంగీకరించు 

ఫే యాశెండుసూ త్ర, ములచే నగు కార్యములు గైడ్, వ్య స్తమునవైన నాయందు. 

గరుణ సీచేతం లోపన మున్నగు రూవములు నలి డి! ఇంచె్టెందులకు వ్య స్తముగ 

దై యోగము ఎప నీద్ధమగుట ననిర్దిష్థ ము. 

ఆధభారార్గ కాన్యయములగుటం దొొర్లిటిభాన నివి కళలం, అవ్యయము గొన్ని 

విభ క్రులంగల్లి వ్రృయుక్తమగుట చూప ట్రెడింగాన నావద్ధతిని దొల్సిటి తేనుంగున కువర్గ 

కముతోడి కలయిక యమళిననియు నపుడు తత్సంగతిని నందుల కిత్యాదిరావము 

లేర్చడెననియు నూహింపనగును. ఇటే యలిరూవము లకారముపై నికారము సమాస 

మునం గాంగలి” ననందగు. కాల క్రమమున పీనిమోంద చేత.హొజుకు.వలన_కంటె-కు 

చేర్చంగా ననుకరణమునం జేసీ “అందుకు, అందున కి త్యాదిరూవములు గలిాగెనని 

ఫలితము, 

ఇ తొర్టలిగాగమవి ధానములంబట్టి యొక్క_యొక్క షస్టీతత్పురుషము తక్క_ం 

'చెనుంగున నిభ క్షి లోపించి తత్సురుషిర్థమును వినాశపటిచు తత్పురుషము వెటొకటి 



110 బాలవ్యాకరణము 

లేదనుట స్పష్టము. ముణియు నేకద్వ తిరి క్ష విభ క్ష గంతములకు విభ క్రిలోవముచేనైన 

నిజమైన కత్సురున మె మృగ్యమనుటయుం చెల్ల మె. ఇంకను నిట్టి సమాసముల విభ కి 

లోపము. గల్దినచో  షక్టీనమాసతయే భాసించెడిననుటయుం  “జెల్లంబుకాన విభక్తి 

లోపము సమాన 25 వేం గలుగకుండుటకై యీవిధులు (44-45) గలిగెనని గ్రహింప 

దగును. 

అడి యని శబంబులయత్తునకు వృత్తిని లోపంబు 
0 కం ఎవి 

బహుళంబుగ నగు, ౮౫. 

నాది, 

సా 429 అది . 02 
నాయది. 

నాని. 

నా 9» అపి 388 

నాయని, 

ఉదంతములగు తద్దర్శ విశేషణంబులకు మోద లోపంబు లేదనియు 

నిదంతంబులగు తద్దర్శ వేశేషణంబులమిాంద నిత్యంబనియు బవుళ 

గ్రహణము చె నెటీంగునది. 

వచ్చునది-వచ్చునవి - వ చ్చెడిది-వ ఇ్పడివి. 

టీ, 'శచ్ఞాత్తచ్చబ్దాతః' అనునది మూలము. సమాస రి చే వెల్లళబ్బములకు సంబం 

చార్థమునం దచ్చబ్దముతీ సమసీంచుట సిద్ధించెడి. సంబం ధార్థక వ్ర, కాళ క ముయొక్క- 

వి. నంబం ధార్థమున శబ్బములతో సదుసీంచినయదియవుల న్య ఆ కారములకు 

లోపము బహుళముగ నగును. నాయొక్క._--ఆది. సామాసీకవిభ_క్టికి యొక్క_కు నిత్య 

ముగ లోపము, నా౫-అది, అదిశబ్దము నాదినున్న వా స్వాకారమున కీవిధిచే లోవము! 

నాది. ఈవిధి బహుళ మగుటం గలుగనపుడు దీర్ధాంతముల వై సంధివిధానము లేమి యజడా 

గముము రా నాయదియని రూవమేర్పడును. ఇల్లే వ్రాస్వాంతములమారది యదియవుల 

కును రూపములు గలుగును. హూ, స్వా కారాంఠములవై నదియవులయత్తున కత్వసంథి 

త్రదభావముల _ (తనది_తనవి_తనయది-తనయఏ)  నత్వలోవము గలుగనక్క.ఆ లేకయే 

రూపములు సిద్ధించెడం గాని యాకారాంతములయం నికారాంతములయు నుకారాంత 

ములయుమోంటి నావశ్యకమగుట నీవిధి సర్వశబ్దపరముగ సంభావింపక తీరదు. ఊకో 

రాంతములమింద నత్తునకు లోపము గలుగనపుడు తిక చే నుగాగమమురాకను 

న రించునది. (రామునది వృత్తి త్రీశబ్దము సమాసవాచకమగుట స్పష్టము. వినను నెల్ల 

శబ్దములు సంబంథార్భ మున నదియవులతో స ర్షించుట నిట వృల్త తి యసనెనని తిండి, 
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ఇందలి బహుళపదముశక్రింబేసి యీవిధి పొట్టియుకార చుంతమందుంగల 

తద్ధ ర్థార్థకవి శేషణముల వె నుండు నదియవులయత్వమును లోపీంపంబేయదనియు 

(వా, స్వే కారమంతమందుంగల తద్ధర్యవిశేషణములమిోంది యదియవుల యత్తుల నిత్య 

ముగ లోషింపంజేయుననియు సూరి యా | క్రిందివివరణమున కఖ్మిప్రాయము.. వచ్చు 4 

అది:---ఇచ్చో వచ్చు” అనునది తద్ధర్థార్ధకోదంత విశేషణము. దీనికీ బరముననున్న 

అదిళష్టై కారమునకు లోపము బహుళ గృవాణమునంజేసీ గలుగదు. కాన నచ్చు 

పరమగుటం జేసి 8% సంధిస్తూ త్రృమువే నుగాగమము గలుగ “వచ్చునది అనియే రూజ 

మగు. ఇళ్లు యుదంక తద్ధర్యార్థక మునకు అవిశబ్బము వరమగునప్రుడును రూవ మూహించి 

కొనునది, “వచ్చేడు” అను చెడువర్ణ కము చేరిన తద్ధర్శ విశేషణరూవపములనోంద నిటే యది 

యవుల యాదినున్న అకారమున కీవిధిచే లోపము రాకుండుటయు రికి సంధిస్తూ త్ర 

ముచే నుగాగమమును నూహిం చునది, వచ్చెడి-ఆది:ఇది యిదంత తద్ధర్య విశేషణము, 

దీనిమోండి యదియవుల తొలి అకారములకు బహుళ గవా ణమునం జేసి నిత్యముగ 

లోవము గలుగ “వచ్చెడి--ది=ఐవచ్చెడిది. వచ్చెడిని=విచ్చెడివి.” అనురూవము లేర్చ్ప 

దును. “వచ్చుది, వచ్చువి వచ్చెడియది, వవ్చెడియపి యనునట్టి రూపములు 

సీద్ధింపనని భావము, ఇవియొవులను శబ్దములను జేర్చినచో ముందేగాని, వరమున 

జేర్చరాదని (ఇవి నీవి; ఎవి నావి?) దీనిచేం చేలుచున్నది. మణియు వృ త్తిననుటం జేసి 

వ్య_న్హమునం బూర్వువదీభూతములగు వీనిశైన యత్తులకు లోవము గాదనుటయు 

స్పష్టము. సమాన సూశ్రముచే వీనికి యదియవులు వరములగుట సంభవించునుగాన 

నీ వివరణమును సూరి చ్రానీకొనవలసీవచ్చెను. (క్రియ 44, 45 నూక్రములచే నీ 
WU 

విశేషణము లేర్పడును, దిని విస్త ఎలి సమాన గ లో నరయునది. 

పడ్వాదులు పరంబులగునపుడు మువర్షకంబునకు లోవపూర్ణ 

బిందువులు విభాష నగు, ౮౬. 

భయవడె 
భయము ఆఅ ఆ ముగా త ఉత భ యంపడె. 

భ యమువడ్ 

నూత పశు, 
J © 

నూత ము = పశు 98 త ంపళు. 
(UU థు 6 
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-ఈ కార్యము కర్తృ చాచి మువర్షకమునకుం గలుగదు. 

గజము వడియె . ఆళ్వము వడియొ. 

టీ! వ్రథమావై భ_క్లిక మోర్చిందుళ్చు మనాక వతి క్రియా స్టేషు” ఆనునది 

మూలము, వడు పాటు, మొదలగు పడు ధాశ్వర్థక ములును, వట్రై, పెట్టు మొదలగు 

సూత, స్థాదిపద వాచ్యశబ్దములును, బరములగున పుడు వశ శమెకవచన ప వృత్యయమగు 

“ము” అనుదాని కొకమాజు లోపమును నొకమాజు వూర్గ'బిందువును సశండును వికల్పము 

లగుట నొకమాజు స్వస్వరూవముతో నుండుటయుం గలుగును. భయముఇ_పటె:---పడె 
ననునది పరమయ్యెంగాన భయముశళబ్దము తుదినున్న మువర్ధకమునకు లోపము గలుగ 

“భయవడెననియం6 బూర్జ్మబిందువు రాగ 'భయంవడెననియు సీరండు కార్యములు సంభ 

వింపకున్న “భయమువడెననియు రూషృత్స్కయ మేర్చడును. భయమును బొంబెనని వీని 

కర్ణము, Cys తక్కిన యుదావారణము (వృక్కియను గమనించునది, సార బిందు విధాన 

ముంజేసీ య్ర్థ బిందువు గలుగదని గృహించునది. ఈసూత్రముచే నగు లోవ పూర్ణ 

బిందు కార్యములు గర్వను జెవ్వ పదమునకు సంబంధించిన ము పృత్యయ మునకు గలు 

గవు. అనంగాం గారక 2వ చే దిషతీయకు బదులుగా. గల్రిన (వృథమకు, సంబంధిం చిన 

మువర్ణ మునకు మాత్ర, మె గలుగునని భావము. భయంపడు మొదలగువానికి భయము 

నంచెనని యర్గమగుటచే నచ్చటి వడుధాతురూవమునకు భయమనునది కర్తగాక 

యన్యము డేవడశత్తాదికము కర్త యయ్యెడింగాన నచ్చ నీకార్యములం గలుగనగును. 

గజమువడియె నిత్యాదులందు పడినది గజమే గాన నచ్చటి వడుధాతురూవమునక 

గజమే కర్త యగుటచే నది కర్తృవాచి యగుంగాన దాని మువర్ణ్శకమున కీకార్యములు 

సంభవింవవు. ఇళ్లై అశ్వము వడియె నను స్థలమునం బాటునందినది యశ్వ్వమేగాన నట్టి 

కర్తృ వాచకమగు దాని మువర్ణ మునకు లోవ ఫూర్షబిందువులు గలుగ చేరవు. వడ్వాదు 

లకుం గర్తలగు వదముల మువర్హ కముల కీకార్యములు రావనియుం, వానికిం గర్తలు 

గానట్టియు6 గర్తార్థకములై మువర్ష కాంకేము లై నట్టియుం బదముల మువర్ధశములశే 

యీ కార్యములు 'గలుగునని ఫలితమును గ హించునది. 

మూలము (ప్రత్నీ క్రియార్భములు పరములగునపుడు మాత్ర, మే మువర్భకమున కీ 

కార్యములు విధించెడి. అనంగాం బడుధాతురూవములు పరమలగునపులే యనుట, 

అధర్వణుండు అదంత పాదిశ బ్లేషు పత్యరే బిందు లోవకౌా, వర్హకస్యా త్ర త, కథితే” క్వచి 

త్సుకవిసమ లే అని పాటు "మొదలగు నాకారాది వడుతురూపములు వరము 
లగునపుడును నీ కార్యములు గల్లంనని 'పత్మిక్తియా స్థేము' అను మూలమునందలి బహు 
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వచన (ద, యోగమునకు సారస్యముం జూఫుచు, వివరించెను. 'ఈమూలవివరణముల 

ననుసరించినను, పెట్టు పట్టు మున్నగునవి పరమగునపుడు మువర్థ్యక మున కీ కార్యములు 

గలుగుట పొనంగదు, ప్రౌటీనమునం గానరాకున్నను కట్టు-వబచు_ 'పెట్టు- మొదలగునవి 

పరమగునపుడు గూడ నీ లోవబిందు కార్యములు ఫూర్వవద మువర్హకమునకుం గవి 

వ్రయోగములం గన్నట్టుచుండుటం జేసి మూలమునందలి 'వతి క్కియార్థేను ఆను 

బహువచన, పృ యోగమును, నధర్వణుని పై వివరణమును నాధారముగంగొని సూరి 

వడాదులని యాదిళబ్దము మూలమున గణముగా నీశబ్ద ముల నెల్ల నిరూపించి యివి 

యొల్లం బరమగునపు డీశార్యములు గలుగనగునని వివరించెనని తోంచెడి. 

వుధ్యమపురుషు మువర్షకంబునకు వాలవసానంబులు సరంబు 

లగునపుడు లోపమా విభాష నగు. ౪౮౭. 

మూడు నన్ను. 
వంరాడుము 96 నన 0౪ 

న్ | చూడును నన్ను. 

ఇటు మూడు. 
తు ౨౨౨ నచనూడుము,,., 

7 గం mu మూడును. 

మాడుమనియె - వినుమనియె. ఇచ్చట నచ్చు వరంబయినది 

కాంబట్టి లోపము లేదు. 

5 'ప్రార్థనాళ్ళే మురేక తే కథ్యలే మధ్యమార్శకశి, విభాషాం తం వదం త్యేశే 

న (పాకోతు కదాచని అను నాధర్వణము మూలము. ముధ్యమపురు మైకవచన [క్రియల 

తుదినున్న మువర్థమునకు వాల్లు చరమగునపుడును  ేదియు6 బరముగ శేనర్పడును 

వీకల్పముగ లోవము గలుగును. చూడుము 4నన్నుః=ఇచ్చో “చూడుము అను 

మథ్యమపురువ | క్రియకు దుదినున్న మువర్ణ కమునకు నన్ను శబ్దము నాదినున్న నకారము 

వాల్లు పరమెనదిగాన లోవము గలుగ “చూడు నన్ని అని రూవమేర్పడెను. ఇటు 

చూడుము. ఈచాక్యమున “చూడు” అనుదానితో వాక్యము వరిసమా_ప్తమగట 

చేదియుం బరముగ లేదుగాన నవసానమున మువర్థకము లోసింప “ఇటు చూడు అను 

రూవమేర్పడెను, వాల్లు వరమగుటగాని యేది వరముగ "లేకపోవుట గాని సంభవించునపు జే 

యి కార్యము విధింపంబడుటచే నచ్చు  వరమగునపు డీలోపము గలుగదని గ్రృహింవ 

వలెనని సూరి స్పష్ట షవజఖెను, చూడుము ₹-అనియె-వినుము +-అని యె: ఇందు "మధ్యమ 

ము వర్ణకముల కచ్చువరముగ నుండుటం జేసి మువర్ణ కమునకు లోవము గలుగదు. కాన 

నుతరిసంధి గలిగి “చూడుమనియె, వినుమనియె” ననియే రూపము లేర్చడునుగాని 

15 
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“చూడనియె, విననియె ననురూవములు సంభవించవని శ్రీ 0ది వివరణమున కఖిప్రాయ ము. 

పాథఢవ్యాకర్త యాడి చె (ఆడుముషాఇచెజలఅడి జొ యను మున్నగు ప్ర వ యోగముల 

నుదాహరించి యచ్చు వరమగునపుడును మధ్యమ మువర్ధ్యకలోవ ము వన్నియెడలం 

జూపట్రెడి నని యాసూ శ్, మును సవరించినాడు. ఇట్టి ని నిరళము లగగటను, నవీనము 

లగుటను, శు తికటువు గ లగుటను సూరి వివరింపక విడ్చెనని తోంవెడి. 

వ్యతిరేకమభ్యమమువర్ణ కంబున కెల్లయెడలలోపంబువిధామనగు నోరా, 
నమకిట. 

అద్రి 

నమకుమిట. 
ఆశీ 

టీ. వ్యతి శేక క్రియకుసంబంధించిన మధ్యమపురుమైకవచనమువర్మ కమున కచ్చు 

వరమగునపుడును వాల్లు పరమగునపుడును నేదియుం బరము గానపుడును లోవము వికల్ప 

ముగం గలుగును. “నమృకుము; చేయకుము, చెప్పకుము' ఇత్యాదులు వ్యతి నేక క్రియా 

మధ్యమపురుమెైకవచనములు, నమృుమి త్యాదుల వ్యతిరేకరూవములగుట నవి వ్యతి రేక 

మభథ్యమపురుషరూవము లయ్యొను. ఎల్లయెడల ననుటం బేసి యజ్ఞల్లులలో నేది పరముగ 
నున్నను లేక పోయినను ననునర్థ ము లభించెడి. నమ్మకుము4-ఇట:---ఇట సీవిధిచే నచ్చు 

పరమగుడు లోపము గల్లీనవక్ష మున నుత్వసంధి గలిగి “నమ్హకిటి ననియు, మువర్థకలోవము 

సీదింపని పత మున “నముకుమిటి ననియు రూవము లేర్పడెడి ఇటే వాల్లు వరమగునపు 
య జీ య 0 

డును “నమ్మకు వారిని నమ్మకుము వారిని ననుమున్న గురూపము లేర్పడు. ఇల్లై యేది పర 

నవుకుము, *, ప్రేం ఆఆ | 
డే 

ముగ లేనఫుడును (వారిని. నమ్మక్కు వారిని నమ్మకము" అను మొదలగురూవములు గలం 

గును. మధ్యమ మువర్హ్య కమునకు వలెనే వ్యతి చేకమధ్యమ మువర్థకమునకును నచ్చు వర 

మగునపుడు భోవము గలుగదని యధర్వణాహోబలులయాశయము. దాన బాగొనం 

వకే జనకజావృదయేశ, తలంపకమ మున్నగు నచ్చుపరమగునపుడైన వ్యతి రేకమధ్య 

మమువర్థ కలోపరూపము లసాధువులని వారనిరి. “నమ్లుము, నమ్మకుము" అను నీజాతి'వెల్ల 

ముధ్యమపురుమ్నైకవచనముళే మైనను, వ్యతిశేకము గానిదానికిని వ్యతిరేక మునకును, 

నచ్చు పరమగునపుడు రూపథేదము లేర్పడుచుండుటంజేసి వేటు సూత్రములను 

విర దింవవలసీ వచ్చెనని (గృహించునది, 
/. 

ఆయమ్రడితంబు పరంబగునపుడు మధ్యమ ముడు జ్ఞులకు లోవంబు 

విభాషనగు, లోగా, 

| ఉండుండుము, 
డ్ దువముః,* "ఉందును, క 6 

° ఉండుముండుము, 
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కోట్లుండు. . .కొట్లుందు. .. క. కొట్టుడు. 
రు రు కొట్టుడు కొట్టుడు. 

టీ. ద్విరుక్తములైన మధ్యమప్రురుమైకవచనబపహువ చనరూపములందు తొలినున్న 
రూవములకుం దుదినున్న ము శు అనువానికి వికల్పముగ లోవము గలుగును. 

ముడుజ్జు లనంగా మధ్య మైకవచనబహుపచన వ్ర తయ ములు. ఆ మ్రేడితార్థ ము ముందే 

వివరింవంబడినది, ఉండుము ఉండుము: ఇందు  మొదటిపదముమువర్ధ మోవిధీచే 

లోపించ నుత్వసంధీచే 'నుండుండు మనురూప మగును. మువర్షలోపము గలుగనియెడల 

నుత్టనంధియే కలిగి “ఉండు ముండు” మని యగును. ఇళ్ల తక్కిన రూవ మూహ్యూము. 

మూలమువలె నంత్యలోవము గల్లు ననకుండంటం జేసి య్మామేడితము పరముగా సుట్విభ క్రి 

లోవమున కొకళా స్తృను యజం తాజాదిపదసంధి కొకసూ త్రము మధ్యమ ముడుజ్జులలోప 

మున కొకసూ త్రము సూరికి నూత్తించికొనవలని వచ్చెను. ఆమేడితము వరమగు 

ఫుడు కృళహ, సస్వమునకు దీర్ధ్స ంబగుసేని “లే లెమ్ము; పోపొమ్మ; వ్ యుదావారించీ 

సు ర్త దీనిని. సవరించుట నరయునది. దీన మువర్థ క మేగాక సద్విత్వ 

మువర్థ కమును సీలోవమునకు విషయమని లే లెడి, 

వినర్లంబున కనుకరణంబున లోవంబగు. ౫౦, 

నర్భతాం శ్రీ అనియె. వర్గతాం శ్రీ యనియె. 

టీ. “లోపో నమ అదిశే విసర్హస్థ్యి అనునది మూలము. ఇది మొదలుగా నైదు 

సూల్తములు సంస్కృత ను ప్తిజణంతముల నున్న వున్నటులం జెనుంగునం బ్ర, యోగించుట 

కుపాయమును సూచించుమూలమున నపుడగు కార్యవిశేషములం బేర్కూనును, అను 
కరణవమన6ంగా నొకదాని నొకటి పోలుటకుం బాటువడుట యని యర్థము. సంస్కృత 

శబ్దజాల మెల్లం చాలుంగున 'వెలయించి సంస్కృత భా పాతే "ల్యిము తెలుంగునకు సంపా 

దింప బడునట్టి పొటును దెల్పుప్ర వ కరణముగాన నిది యనుకరణ వ్ర, కరణ మగును. 

ఇందులకు “అను” ఆనునది సాధనముభాన ననుకర ణమనియుం ననందగును. కరణనున సాధ 

సము. “అను అనుదానిం దుదిం జేర్చి సంస్కృ తవదములు తెలుంగుభాషలోనికి లాంగం 

బడు చున్న విగాన ననుకరణమను పేరు గ ల్పెనని భావము, “అను _అని-అన్న -అన్ =అనియ” 
ఇత్యాదులనుభాతురూవపము లనుకరణమున గావ్యాములనుట స్పష్టము. 

వినర్షాంత మై నపదమునుగాని వాక్యమునుగాని యనుకరణము చేయినఫపుడు వాని 

తుదివిసర్ల మునకు లోవము గల్తును, వర్ణ తాం శ్రీ + అనియె:--- వర్ధతాం (శ్రీ ఫ్రీ ౩” అను 

వాక్య మనుకరణము వేయయిడునది గానే దీనితుడి నిసర్జ ము లోవించెడి. పీదవ "సీల్డా కార్ల 

ముపై సంధివిభానము లేమిని కుద్ధసాంన్కట తికమగుటను సను థధాళురూ పాదినున్న 
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అకారమునకు యజాగమము గలుగ “వర్గతాం శ్రీ యనియె ననురూవ మేర్పడును, 

లోపింపందగిన విసర్ల మునకు బూర్వమున నున్నవి హృస్వాచ్చులే యైనను శుద్ధసాంస్కృృ 

తికము లగుట సంధి గలుగదనియే గృహింపవలెను. ఆయాసందర్భములం చాయా 

పాత్ర లసంభావణయం దే ప్రసక్తి యనుకరణమునకుం గలిగౌడింగాన ననుథాతురూపము 

లే (వ వేశ మిందుం దజచుగం గలిగౌెడి. కాని యనుకరణము '“ఇతి-ఇక్థమ్-నీవమ్” 

అను మున్నగువానిచే జరుపుటగూడం గన్నట్టును. కాని వీనితో ననుకరణము చేయు 

నపుడు మాత, మివి తెలుంగువిఛ క్రి చేరిన సిద్ధససూసాదిగళపదము లే మైయుండును, ఉ, 

“జగత్ ఇత్యాదులు (గ్యావ్యాములు, రాజే ఇ త్యాది భధ "తువులు.”” కొన్నియెడల నను 

కరణము 'చేయకయే సంస్కృత వాక్యముల6 "దెలుంగునం బ యోగించుటయుం జూపట్టు 
(WW 

‘ ఇ ax? war నశి పౌథఢవ్యాకర్త అంటితి నమళ్ళి వాయ పా పాత్తు రాలీ మున్నగువాని నుచావాకించె. 

త్య జక వ్ జ శుద్ధసంస్క్భత వాక్యరచన యనుకరణపహానమె తెనుంగుకబ్బములం6 గన్స ట్రైజె. సదా 

సర్వదా స్వ _స్టీసాహిమున్నగువాని కనుకృతి గన్నట్టదు. జయవద మనుక్ళృతి లేకయే 

తెలుగున శ్రయాక్షమె గస్సట్ల్టు చున్న దని ఎాథవ్యాకర్హ “జయ నారాయణ ఫుండ 

రీకి అని యుదావారించె. సాధారణముగ ననుకరణమె చూవట్టు, క్వాచిత్క_ముగ చేవో 

కొన్ని యనుకరణము వేయంబడనివి గనువట్టు, కాన మిగిలినవీసివిశేషములను నియమము 

లను బ్రైయోగములవలన చెబుంివనది. 

అనుకృతిని నమళ్ళ్శబ్రముతు దియత్తున కోత్వము వొభాషనగు. ౫౧. 
తుభ్యం నమో యనే. 

తుభ్యం నవు యనే. 

ఈకార్యము లాంతిచోసహితము గనంబడియెడి. గతానుగతికో 

లోకో యటంచు౯. 

టీ, “నమశ్ళబ్దవినర్హస్య లోవ ఓత్వమపీవ్య లే అను నాధర్వణము మూలము, 

అనుకరణమున నమః అనుదొని తుదివిసర్ల ము నితృముగ లోపించును. ఆవిసర్ల మునకు! 

తుభ్యంనమః 3 అనె. | 

బూర్వమున నున్న మశారముమో:ది అకారమునకు ఓకారము వికల్పముగం గలుగును, 

విసర్జిలోపము ఫూర్వనూ త్ర ప్రా _ప్రమున కనువాదము, ఓ కారవికల్పవిభాన మె యా 

మూత్రము , కొత్తగ విధించిన కార్యము. “తుభ్యం నమః + అనె” ఇందు “తుభ్యం నమః 

అనున దనుకరింపయడియె,. ఈవాక్యముతుదినున్న “నమః అనుదానినినర్హము లోపించి 

మశారముసోంది అకారమున కోత్వము నికల్చ్పముగ సిద్ధింప “తుభ్యం న మో” అనుదూజక 

మేర్చడు. ఓీక్వము గలుగనియెడల నిసర్హలోవము నిత్యముగాన నది సిద్ధించి యుడాగ 

"మము పరవదాద్యచ్చునకయి “తుభ్యం నమ యని అని రూవమగును. నమో యను 
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ఓదంతావ్యయమును సంస్కృతమున గన్నట్టుట చే నమళ్ళ్శబ్ద మోదంతముగం గన్పట్టు 
నపు డోదంతావ్యయ మనియు, *నమః అని యున్నపుడు విసర్హాంతమనియంం6 జెప్ప 

నగసనుగాన నోత్వవిధాన మనావశ్యకమని యెన్ని చింతామణి వేయ లేదనియు, దాన 

సీవిధియు నట్టి జేయగుననియు ననవచ్చును. అధర్వణ. డోత్వమును 'నమశ్శబ్దవిసర్ద స్య 

లోప పీత్వమపీష్య తి అని నమశళ్శబ్దమునకు విధించుటంజేసి యీతండును నాదారినే 
పోయెనుగాన నాతనివివరణ మెట్టిదైెన నిదియు నట్టి దె యెడ, లు _ఫ్హవిసర్ల మునకు 

ముందున్న అకారమున కోత్వము గలుగుట నమశ్శబ్ద మునే గాక యుతరమునకుం గూడ 

నగవడుచున్నది. “గతానుగతికో లోకః చ అటంచు ఇందు గతొనుగతికేో లోక యను 

ననుకృతి వాక్యమున లోకశబ్దమువినర్దము 50౮0 చే లోేపించినపిదప కకారమువైనుండు 

అకారమున కో కారముగల్లి లోకో యనునోదంతరూవ మయ్యెడి, ఇట్టికరముల కోత్వము 

గలుగుట యరుదని చెప్పవచ్చును. 

అనుకరణంబునం దుధిహల్టునకు ద్విర్వచనంబగు. ౫౨, 

కింతత్ 669 అనియె అ కింత త్సనియు. 

కస్టమ్ తం అనియు 029 క_స్థ్వమనియొ. 

టీ, 'అహమాదీనాం ద్విశ్వమ్ అనుమూలమును వివరించు 'అంత్యగస్య వాలో 
ద్విత్వం ఛ వేదనుకృ తే పకే” అనునాధర్వణము మూలము. అనుకరించంబడునది వాలంత 

"మైన దానితుదిహల్లునకు ద్విత్వమగును. “కింతశ్ శ అనియె” ఇందనుకరింపంబడిన కింత త్త 

నుదాని తుదితకారము సొల్లునకు ద్విత్వము రాంగ 'ల్ ' అగును, అది యనుధాతురూవము 

నాదినున్న అకారముతోం బేరి “కింత త్తనియె” ననురూసమగును, “క స మ్ 4-అనియె” ఇందు 
కస్త వ్రమునుదాని తుదిమకారమునకు ద్విత్వము గలిగి “మ్ " యను థాతురూవము నాది 

నున్న అకారముతోం జేరి “కస్త్వమనియె నని రూపమేర్పడును, వదాంతేమున వికల్న, 
ముగ నున్నయు నుండనోపునుగాన నట్టియెడల నున్నను మకారముగా భొవించుటయేని 

మశారాంతమునే పర్మిగహించి ద్విత్వమును గూర్చుటయేని చేయవలయును. ఇది నిత్య 

ఆనుకరణంబునం దహమాదులముకారంబునకు ద్విరు క్రి 

విభాషనగు. ౫౩, 

దాసోహమ్మనె, 

దాసోహామనేె, 

తత్క-__ర్హవ్యమ్లనే. 

తత్క__రృవ్యమనె, 

చాసోహామ్ 66 అనై 999 | 

తత్క__ర్రవ్యమ్, అనె... | 



118 బాలవ్యాకరణము 

టీ, “అవామాదీచాం ద్వోత్వంి అనునది మూలము, పొల్టుమకారను తుదిం గల 
వానికి, గొన్ని టికి వికల్ప ముగ దిషిక్వవిధథాన మావశ్య్ళకమగుటం ద్ర క్యేకస్యూత్ర మారబ్దము, 

అనుకరణమున “అహాక్అను నున్న గుశబములతుది నున్న పొల్లు మకారమునకు ద్విళత్వము 
య 

వికల్పముగ నగును. 'దాసోపామ్ + అనెను” ఇందు *'దాసోహ "మను ననుకరింపబడుదాని 

“కాం ం ' ey క్రొ కతా కాం టాం న కుదిమశారమునకు' ద్విత్వము గలిగి (మ్మ పరాచ్చుతోం గలియయగ “దాసోహమ్సునె 

ననియు, మకారమునకు ద్విత్వుము రానపుడు పొాల్లుమ కారము వరాచ్చుతోం బేరి “చాసో 

వామన” ననియు రూపము లేర్పడును. ఇట్ల తక్కినయుదాహరణముల ప్రక్రియను 

గనుంగొనునది. ఇట్టై యేహలంతములవాల్లులం నితృముగ ననుకరణమున ద్విత్వముం 

'జెందందగినవో వానిని బూర్వసూ* త మునశు, విశల్పముగం జెందందగిన మశకారాంక 

ముల నిందను జేర్చికొని రూవముల యథాసంభవముగ సాధిం చుకొనునది, 

ఉదంతనావుంబున కనుకరణంబునందు వుగాగముంబగు. ౫లో, 

బ్రయం భేనుః. . అనె, . శయం భేనువనె 

అనుకృతిని నిీడుదకుం గుజటుచ యగునని యొకండు వలీినె నది 

నిరాకరంబు. దుర్చలస్వ బలం రాజూ యన వినవే 

టీ. 'తత్రోతోవుర్భ జేన్ని త్వమ్” అనునాధర్వణము మూలము. ఊదంఠమగు 

సంస్కృత ప్రాతిపదిక మనుకరింవంబడునపుడు దానివిసర్లము 5౮ సూ ల్ ముచే నిళ్యముగ 

లోపించిన పీదవ'*వుక్ * అనునాగముము నితళ్యముగ నగును, “ఇయం ఢేసణఅశి “ఇయం 

ధేనుక) అనున దనుకరింవంబడునది. దీని వినర్హము లోపించిన పిదప భేనుళబ్దము తుది 

యుకారమునకు “వు అగమముగం గల్పును. కాన “ఇయం ఛేనువణె” అని రూవమగును, 

వుగాగమము కకారము పోపునాగమము గాన నిర్దిష్ట మున కంతాసయవనముగ నగుటను 

సృరించునది. ఈవిధి నిత్యముగాన నుదంతను వుగాగమరహిత మై “ఇయం భేను అనె 

అనురూవమును బొందదని గ్రహింపవ లెను, “వీ అనునాగనుమునుకారమునక్రును నను 

థాకురూపాద్య కారమునకును సంధి నిత్యము, ఇయం ధేను వనె. దిర్ధాంత మనుకరణమున 

సార్బంతమగునని యొకరనిరిగాని యది మూలములేని వృసంగముగాన నిరాకరమని 

నూరి వ్రాసెను, 'దుర్చలస్య బలం రాజా +అనిీ:.--ఇందు రాజాయను దిర్ధాంతశబ్దము 

తత్సమ నర చే హా 'హా,స్వము గాంజాలదని భొసము. తత్సమ 54 స్నూతృమనుకరణమున 

నగు వ్ర క్రియను సోధించునదిగాక తత్సన్యుప్రాతిపదిక ముల దయారు చేయునది గాన 

నిందు నికి (బ్రసక్తి చూవట్టదని భౌపము. అనుకరణమున దీర్భ మునకు నము హ్రస్వ 
గలుగుననుమాట సూరి కాలపువా కెవరో, యన్న మాటగాని 'ావీకులన్న మాట గాదు 
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గాన నొకండని యనాదరముగ సూరి నవ్రాసీయుండనోపుకు, ఇ ట్లీనూ తృపంచకమున 

కుద్ధసంస్కృ్భృతమునికే యనుకరణార్హ్యత మూలము ననుసరించి వృతిపాదించినను చే 

భొహాపదము ననుకరింపవలసివచ్చినను సీయనుధాతురూవముల నంతమందుం జేర్చి 

తెలుగున ననుకరింపవచ్చుననుట నిర్వివాదము, ఇందులకు “అహూయమన్య దేశీయం 

యత్తదేవ (ప యుజ్య'లే అనునధర్వణో క్రి యాధారమమ్మొడి. ఇది సామాన్యముగ 

నన్య దేశ్యముల నున్న వున్నటుల నువయోగింపవలె నను నంశమును సూచించునదైనను 

నట్టు (సృయోగించుట కనుకరణమును మౌర్షైంతరము గానం (బమాణముగ స్వీళ్ళుతము, 

'తెనుంగునను సాధారణముగ ద్విరు క్తములగు వ దార్థధ్వ న్యాది వాచకముల కనుయోగ 

ముననె యనుకరణవమగ వడు. అట్రియెడల. గొన్నింటికి ముగాగమం భై సలసలమనునట్టి 

రూవములేర్పడును* అను విశేషమును (బౌఢవ్యాకృతినిబట్టి గ్రృహించునది. 

వాక్యావసానంబున సంధిలేమి దోవంబు గాదని యార్యులండ్లు ౫౫, 

జ వళ సక వ్ + బే గ ఇ సత్యము సర్వశ్రైయము - అడి లేనిచో సర్యధర్మ ములు న్యర్థ 

ములు. అట్టు సంధివిరహూంబు కావ్యంబులం బా డాంతవముంద చరూవక్టైడు, 

వది సంధిపరిచ్చేదము. 

టీ. న స్యాద్వాక్యవిరామేళు సంధ్యభావో౬పి దోపకృల్ * అనునది మూలము. 
ఈసంధిషరి చ్చేదము ననుసరించి యజంతములు (కళలును) (దు,శాంతములునగు నాం ధ్ర 

భాషావద ప్ర వంచమునకు వాక్యవిన్యాసమున సంధి గలుగుటయె తోంబెడిగాన వాక్యముల 
కెల్ల చేకవాక్యతయే సంధి కార్యములంచేసీ సీద్ధింపంగా . నట్టియవస్థను దొలంగింవ సీవిధి 

యారబ్బమయ్యొను. కర కర, క, యలతో వాక్యము పరిసమా ప్హమెనచో మిగిలిన వక్ష 
య అరి లేల అనాలి చె అటో 

వ్యముం చెలంపు శెండవ వాక్యముతో మొదటివాక్యమును గలువనక్క_ జ లేదని యిీవిథ్సి 
కరడ జ్య 99 3 మున జ ° కభిప్రాయము. “సత్యము సర్వ శేయము” అనుటతో నొకవాక్యము సమా ప్రమయ్యెను 

“ఆది లేనిచో” నను శండవవాక్ళ్టమును వేణుగనే (మొదటి నాక్యముతోం గూర్చక) 

ప్రారంభింవవచ్చును. “సత్యము సర్వ ే య మదిలేనిచో” నని సంథిచేయ నక్క ఆ లేదని 

భావము, ఇది గద్యకు సంబంధించిననియమము. పద్య మున మొత్తము వాక్యనమా_ప్టియుం6 

చాదసమా ప్టియు (శెండున్ఫు సంభవించునపుజే నంధికూర్చుట మానవలెనుగాని 

వాక్యాంత మైనను బా దాంకము గానపుడును, బాదాంతమైనను వాక్యాంతము గాని 

యఫుడును విసంధి చేయరాదు. వాక్యాంక పాదాంతత్వములం రండును సంభవించు 

నపుడే పద్యముల సంధి మానవచ్చునని భావము. *సమధిగమము సత్యంబుతో సరియు 
గావు; ఎటుగుమెల్ల అంతం గొందఆధికహోన్యంబు సేసిరి; అడవిశేమిరో నెదనిరి, క్రమము 
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వడసీ యొక్క సమయంబు సేసీరి; ఒనరదాని తెజంగు” “వడగనున్న హనుమ భయవివా 

లండు గాదు;  అరదమునకు నూతు డచ్యుతుండు అను ప్త యోగములంబ; 

వాక్యాంత పొదాంతములగుట సంభవించినపు జే పద్యముల నినసంథి యగవడునను, 

నిర్వి వాదము, గద్యమునం బాదనియమము లేదుగాన వాక్యసమా పి యగుడు సం 

మానవచ్చును. ఇం దుదాహరణమున నుత్వ సంధ్యభావమే సృదర్శిత మైనను కొల్ల సంధ 

లంను గద్యయందు వ*క్యాంతమునం గలుగ వనియు, నటే వద్యమున  వాక్ళాంః 

పొదాంత్యములు సంభవించిన విదవం గలంగకపోవచ్చుననియు (గ, హీంచునది. సంస్క 

మున గద్యలో సంధి యొచ్చికము, తెనుంగున నది వనికిరాదన నీవిధి యారబ్ధమ 

గ లిత ము. 

ఇది సంధివరిచ్చేదము సమా ప్పము, 



సంస్కృత పా తిపదికములకు డు - ము=వు = లు - మొదలగు వ వ్రరభయములన 

విధించి సంస్క తనమములను సిద్ధింవం జేయు గృంథభాగముగానం దత్సమపరిచ్భేదము 

నాంబడెశు, తత్సమముల శార్యేవిశేషములను బేర్కా-ను గ్రంథ భాగమని ఫలితము. 

సంస్క్ఫ్భృళ్ ప్రాకృతనమంబగు భాషకుం దక్సమసంజ్ఞ సీద్ధమైనను సీపరి చే దమునం 

ద్రకృతేసమముల ప్ర ప సావనమే గానరామిని గేవల సంస తేనమముల రూవసాధన 

(వ్మక్రియయే యగరడుచుండుటను దత్సమశబ్దము సంస్కృతనసమవాచక మే యగును. 

దీనం దచ్చబ్దము సంస్కృతవదవాచకమనియు దానికి సమము (దుల్యము తక్చమ 

మనియు దక్సమవదమున కిట వ్యుత్పత్తి నూహించికొనునది. ఇది యందును నజంత 

శబ్దముల యం బెలుపు భాగము7గాన నజంతపరి చేదము నాంబడును.. 

డు-ము-వు-లు - ప్రథమ, ౧. 

టీ, “డుమువుల వ; (ప్రథమా స్యాత్ ” అనునది మూలము. డు-ము-వు.లు? అను 

నీనాల్లును | బ్రథమావిభ_క్టి వ్రత్యయములంగాన వీనికి బ్రృభమాసంజ్ఞ చేసెను. వీనివిభాగా 

దులు మాంద స్పష్ట్రపడును, 

వక్ 

నువర్ణంబు-ద్వితీయ. ౨, 
ట్రీ, 'కూర్చిలనున యోర్భ వేద్ది నతీయాతు* అనునది మూలము. “ను అనునది 

ద్వితీయా వ,త్యయమగుట దీనికి ద్వితీయయని పేరు. మూలము కూర్చిని ద్వితీయ యనే 

డింగాని యిది కూర్చుధాతు క్వర్గకరూవముగా నిరూపింప నవకాశముండుటవేే దీనిని 

ద్వితీయా పృత్యయముగ సూరి దలంవలేదని తో౭కెడి. ఇట్టిదానిం , బ్ర త్యయమన్న గుణించి 

గుణీచి మొదలగు వానింగూడం (బృ త్యయము లనవలసివ్చునుగాన వీనిని సూరి యుపేే 

శ్షీంచెనని తోడి, ఈశనివ్యారృతికద్ధతియందు 'ల “లీ అనునది ద్వితీయా వ,త్యయము 

గాక దికితీయాదిబహువచనములందుం గలుగు నాగమముగ చెన్న ంబడుటచేం బ్రత్యయ 

ముగ ననాదృశము. మజియు “మవహాతోోని లావిభక్తా టాదా వచనద్వయే క్ర మేణస్తః 

ఆని మూలము తృతీయాబహువచనము "మొదలుగా చెల్లవిభక్షుల బహువచనములందును 

లకారవిధానముం జేయుచుండుటవేత ద్వితీయా  బహువచనమందును నచే యనిన 

ద్రట్రిన్యనత్రనుముగ నుండుననియుం చైరీతి ననునరించి లకారము బసుత్వప్ర కా 
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కకమేగాని విభ _క్షి వృత్యయము గాదనియుల దలంచి నూరి. దీనిని ద్వితీయగా ెన్నం 

డయ్యెను. ఇంతియగాక మూలమునందువ లే నిందుం గళ గాని దాని జెల్హ (దృుతము తుది 

నంటు ననుపద్ధతి య సాద్భకనుగాన “రాములను” ఇత్యాదిరూవములనిద్ధి కై ద్వితీయా 

బహువచనమున లకారము పృ క్యయమన్నను నువర్జ్యము చేర్చక తవ్పదుగానః దక్కిన 

తృ తీయాదిబహువ చన రూవమలందువ లె నిందును లకార మాగమముగే యింగీకృత మె 

నువర్థ మే ప్రృళ్యయ ముగ లెక్కి.ంవంబడెనని గ్ర్రహించునది. ఇల్లే నియనునదియు నాగమ 

మని “కలం చియు డుమంతంబుమో6దను ని కారాంతాదుంమో౭డనునన నివర్థకము న నువర్థ క 

వరిణామురూవమే యనియు నిన్ని నివర్ష్య మును (బి, క్రయముగ నెన్నక తత్సమ 2లి- 

24-25-26 లచే నువర్భ కమును నివర్ణకముగా మార్చి కృశార్గుడయ్యెను, 

చత_త్రో జం తృతీయ. 5. 

టీ, తో చేత తోడ చే చ శృతీయాయాః” అనునది మూలము. “చేశ.తోడి 

అవునని తృతీయా పృ త్యయములు గాన ఏనికిం దృతీయనంజ్ఞ చేసె. మూలము “తో. వే 

లనుగూడ. దృతీయావృత్యయము లనుచున్నను, జేశ-తోడల యాద్యతురశేషములే 

యవియని స్పష్ట్రవడుచుండుటం జేసి నూరి 10 సూత్తముచే. వానిని జేశ _ తోడల 

యాద్యతరశేషములుంగ నెన్ని సహజతృతీయా[ ప క్యయములుగ గణింవండయ్యెను, 

'నోేడుక_ వేసి-మెయి- ను-మయి” ననునవి స్వతంత్రవదములంగాం దలంపంబడుటశు 

(బృశ్సయ ములుగ 'లెక్కింవంబడవయ్యొ. మూల మిట్టి భావనం జేసియే ఫీనిని బ్రత్యేయము 

లనదయ్యెంగానం దదనుసారముగ సూరియు ననండయ్యొ,. 

కొఅకు-కయి-చతుర్ధి. ర 

టీ, "అకు నె చతుర్ణ్యా_స్త ? అనునది లము. “కాఅకు-కయి” అనునవి 

చతుర్చీప పశ్యయరు లగుటం జతుర్ధి నాయబడును, “కయి అనునది కె గాను శ్రీయ 108 

సూత్ర మునే వికల్పముగ నగుంగాన ' ' యని మూలము ననుసరించి నేదు. 

మలియు మూలానుసారముగ “కి యన్న 3 108 శ్రీయాన్న్యూతృముచే “కయి” 

సిద్ధింవదు గాన 'కయి'చే మూలముగ చెన్నె నని ్రహాంచునది (చూ శ్రీయ. 108) 

తొల్లి చకుర్ణీ ప్రత్యయ ముగ గన్నట్టు “పౌంటె' ననుదానిని, స్వతంత్ర శబ్దమని యెన్ని 

గావలయు మూలము చత్యయ ముగ 6 దల౭ంవమి నీతండును దలంవండయ్యొను. 

వలన-కం కా-పట్టి-పంచమి. స 

టీ, 'వట్టింవలన-కంటె ఇతి పంచమి" అనునది మూలము. “వలన-కం టె_వట్టి "ఇవి 

పంచమ్మివ్య త్యయము లగుట వీనికి. బంచమోసంజ్ఞ, 'వల్ల=కన్న అనునవి వంచమో వ్రత్య 
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యము లనుటకుం 'బ్రాచీన ప్రయోగము లగవడమిని వాని నిందు. కేర్కొనలేదని 

తోంజెడి, వీని యితరవిషయము 7 సూత్రపుం డీకలోం దుది నరయునది. 

కుఎయొక్క=లోవల-వష్థి. కు 

టీ. “అథ లోవలకికుయొ కూ. న్యా అనునది మూలము. 'కు_యొక్క_-లోవలి 

ఇవి షష్టి వ్రృళ్యయము లగుట షష్టీనాంబడెను. 20 చే కువర్భకము కివర్ణ మగుంగాన 

కివర్హకము వేజుగ నంగీకృతము గాదయ్యెను. 10 చే లోవల వర్ణ కమునుండి లో సిద్ధిం 

వెడింగాన లో ననుదానిని వేయగ నంగీకరింపండయ్యెను, 

అందు న = సపమి,. 8. 
ఆటా) 

టీ, “అంద్విందు నా స్త సృప్పమా"అనునది మూలము, 'అందు-నిఆనునవి స ప్పమీ 

పృత్యయములుగాన వీనికి సప్తమి యని సంజ్ఞ, మూల మలిగాగమము సిద్ధింపం జేయుట శే 

యిందును స_వ్హమిగ నెన్నెనుగాని యిది సప్తమీ పృ త్యయముగ శబ్దములకుం జేరమింటేసీ 

సూరి యాయలిగాగమ వ్ర యో జనమును సంధి 44 వేం గూర్చుటంజేసి దినిని స్పప్పమా 

(వ్రృత్యయముగ నంగీక రింవండయ్యొను, నవర్జ్ధకము కారకము 1రి చే జడవాచకముల 

కగునదనుట మణువరాదు. మజియు నవర్హక ముదంతజడంబు తృతీయకు (కారకము 

వ చే నగుటను గూడ నరయునది, 

కాల క్రమమున నవి జ్హైల్యవ కృతులైన కర్త స్వతంత్ర పదముల శీప్ట భాగములు 

వ, త్యోయిములనుట నిర్వివాదము, ఈలవతృణము ననుసరించి తెలుంగున “డు-ము=వు-లు, 

ను క్కు న్య అనునవియే వృక్యయము లయ్యెడి. తక్కనవి యిర్భవంతము అగువదము 

సిద్ధము. డిన నాం భష సంస్కృ తమువ లం వల మవిజ్ఞాత వ్ర కృతిక 

క్యయిభాప షాక ఏజ్డా తవిజ్ఞాత ప్ర కృతిక (వల్యేయఖ "పష, యగు చున్న ది. మలరీయు 

కృతులుగ చెన్న బడు '“డు-దు-వులు” అనువానిలో “డు అనునది మహ 

క్ప)థమపురుషెకవచన కరవ చక మగువాం డనుడజూని వా లోషింవ నేర్పజిన రూవ 

మని తొంథెడి, ఇంక ము” అనునది పొల్లు మకారనుంతమందు6 గల 'జ్రానమ్' “మొదలగు 

జబ సికిం ఇనుంగున నుఖూోచ్చారిణార్థము పదెంతమునం బేశెడు ఉకఠారముఖి సిద్ధించిన 

కనక ఉంర్ఞానము. మ.న్నగురూపముల యునుకఠరిణమునం దక్కుఠ6గల ప”నిక్ని గల్లీనదిని 

తొ ంచెగ, ' ప్ర” అనునది ఉ ౪ "రాంకములమోంద న్ పో్యోచ్చారణతే " ల్యమునం 1 జెనీ ను ర్ 

చ్చారణమున శై పువర్థముగా నైన 'శంభుపు' ఇతె తెక్పిదుల యును కి ర౭పిథు నన్ఫృములకును 

గరిగినదని తీ", జెడి. 'లం' అనునది బహుళ్వ వ, ౩ "5 *శకముగు "వలు శిబము ప క'రము 

లొెపింవంగా సద్ధించిన జేమా యని యనుమానము పొడువెడి “గలి ౫౫ి అనువాన్గి 
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గకారము లోసింవ నేర్పడినదని విమర్శ కాశయము. ఇల్లే ద్వితీయా పృ త్యయమగు 
నువర ము “తను _ నిను _- నను” అను వానియాద్యమరములు లోపింవ ేర్పడిన బేమూ 

యని సందియము గలిగెడి, “క అనునది “ఒకి శబ్బమునందు ఒకారము లోపించంగా 
“సుఖో-చ్చారణమునశ్తై.  తెలుంగునం. జేరిన ఉకారముతో సిద్ధిం చినరూపమో . శేక్ష 
ఒకారము తననహాజమగు నుకారస్వరూవమునంది క్రవర్హ ముప. బడుటను సిద్ధించిన 

రూదమో యని యనుమానము గలి ె డి. “ని అనునవి నడు లేక నడుము శబ్దము 
సాద్యతుర శేవ మో ఊరునం ది త్యాదులం బకృతిప్ర ప త్య్యయములకు నడువు సుఖ 

చ్చారణార్థ మైన “న్ అనుదానితోం గలిసీ నందుగా చేర్పడినలూవమునుండీ “ందు అను 

దొని చేజువణుప నరూవమునంది యనుకరణవిధిని గృ త మోదంతములకును స _వ్రమ్యే 
కత్వమున సిద్ధించినదో యని యూహ పొడ మెడి. నీమైన నేమి? వెైని నిరూపించినని 

యవిజ్ఞాత్మ వృకృతులగుటం బ్రృత్యయములు నాంబరగౌనని తేలినది. భాషాతత్వవిమర్శకులు 
సర్వ ద్రా హైవిదభాపాలోదనమున సవ, త్యయములం'హార్చి జేటోకరీతిని వ్రాసీరి, (చూ, కో, 
రా. నరక క త్తవర్ధబోధకములగు ౪ శబ్దములు దుచెనిగూర్చ విభ క్ష ్యర్గ న బోధింవంగా, 

గాల క్రమమున నహ్వాని యాద్యమరాదు లంభ్బారమున లో వించుడు నవి ప్రత్యయము 
ఇైనషనే నాయూూవా. 

తృతీయాదులకు నుగాగమంబగు. ౮. 

రామున చేతను - రామునితోడను - శామునికళొజకును. రామని 
వలనను - రామునికం ఉను _ రామునకును - "రామునీయందును. 

టీ కళలుగాని (కయి పట్టి యొక్కులు దప్ప తృ తీయాది విభ క్ర కులకుం దుదిని 

నుపర్భము చేరును. రాముని చేత: ఇది కృతీయావిధ క్రి యగు చేతవర్ధ కము చేరినవదము, 
దీనితుదిని నుగాగమము గలుగ “రామునిచేతను ఆని యగును, “విభ కలు వృ లేక 
(వ్ర యోగమున కనర్జ ములును బృకృతితోడనే యుండునవియు నగుటం బ్రక్ళరేతోడ 
నవ్వానిని గూర్చి నుగాగమము గ శ్రైెననుటకే రాముని చేతనను నట్టివి చూవంబడెను, ఇట్లే 
తక్కిన వూవ్యాములు. 10 వేం బృథమాతర శేషము'లై. నవానికిని నీనూగాగమము 'సీక 
చేశ వికృత మనన్యపత్ ' అను ను _క్రింబట్టి యగునని గ,హొంచునది. 

కయి-పట్టి-యొక్క_లకు నుగాగమంబు లేదు, ౯, 

1 రానునికయి - జ్ఞైనముంబ్య్టై - రామునియొక్క.. 

టీ, 'కయి-వట్టి- యొక్క.” అను విభ క్ర కృలతుదిని నువర్థ'ము గలుగదు, ఇవి కళలు 

గాన వీని! నుగాగమస్రూ ప్రి లేదని గప్ ౦చునప, “రామునికయిను” ఇ త్య్యొదులు 
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సిద్ధింపవని భావము. మూలము కళలుగానివానికెల్ల 'అన్యే ద్రుత వ్రకృతయో యే 

న్యుర్హ్ణ స్రనుజీవితదు,తా నిత్యమ్” అని నకారమును 'బేర్చునదిగాన నందీ రెండునూ తృము 

లకు మూలమగసడదు. కాన “అ న్యే ద్ఫుతృ పకృకయో' అనుదానిణే ప్రైరెండున్నూత్ర 

ములకు మూలవునవ లెను, 

చేత-తోడ-లోపల-వర్షకంబుల పృథమాతీరంబులు వైకల్చికంబుగా 

సేవించు. ౧౦. 

గత యంబు వర్ణ కంబని ప్రాచీనులు వ్యవహరింతురు. 

రామునిచే _ రామునితో - వనములలో. 

టీ, “చేక_తోడ_లోవలి అను (వృక్యయములందలి ప్రథమాతరములైన, 

“చేంతో_లోి అనునవి వికల్పముగ మిగులును, _ వికల్పమనుటంచడేసి వతీమున “చేత_ 

శోడ-ల*ేవలి అనియు నుండవచ్చును. “రామునిచే, రామునిచే.” తక్కినవిళ్హో 

గృహించునది, నుగాగమ మాద్యతురశేషములకును నగు ననవ లెనుగాని “రాముని చేను 

గరుణచూవంబజెను, రామునితోను. దిరిగ్క వనములలోను బర౫.” అనునట్టి స్వత్వ 
రూవము లరుదని తోంచెడి. “పృత్యయ ఇహ వర్భకః' అని చింతామణి ప్రత్యయ 

మును వర్ణ క మని వ్యవహారించెను. తదనుసారముగ 6 దదా్వ్య్యఖ్యాతలును బై కుయమును 

వర్ష కమనిరి. కానం బృత్యయమును వర్ణ్యకమని యనిన ప్రాచీనులు చింతామణి కర్త 

త చ్వా ్యఖాప్రత లే యని యొన్నవ లెను 

డు-ము-వు-న-లేకవచనంబులు. ౧౧. 

వక త్వ్యసంఖ్యను బోధించు పృత్యయం జేకవచనంబు. రానుండు- 

సోముడు _ వనము - ధనము - ఛేనువు - భౌనువు. 
ల్సి 

టీ. మొదటి 7 న్యూ తృములచేం థెచ్చంబడిన (వ ల్యేయముల బో “డు-ము-వు-న 

అను నాల్లంను నేకత్వమునే బోధించేడి అనంగా నివి ప్రకృతి శేకవచనమున నే యగు 
లి 3 య్ టో ం క 

నని భాౌొనము. ఇందు 'డు.ము-వు అనునవి యాయా పృ కృతులకుం దృ్రొథ మెకవచన 

మునన్కు “ని అశనది యుదంతములకు స_ప్పమ్యేకవచనమునను, సీద్దించునవగుట వీని 

చేకవచనములుంగా నియాపించుట పొసలౌను. ఈవైని నిరాసీంచిన వ తయములతోోం 

గూూడినవదము లొకశదార్గము నే బోధించెడిం గావునన్కు నట్టిశ_క్టి వ త్యయమునశే 

గలదు గావునను వీని చేకవచనములని యంటినని సూరి యీ క్రిందివివరణమున కాళ 

(a 9 

యము. ఈక్రింది డు-ము_వు-లతోం గూడినవదము లాయాపదార్థముల యేకత్వము నే 
బోధించుచున్నవిగాన నవి యేకవచనములయ్యెను, ఇల్లై “చెట్టుని అను నవర్మ్మక మొక్క. 
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వెట్టునే 'కెలిపెడింగాన ని త్యాదులందలి నవర్ష కనును నేకవచనమే యని యొబుంగపల 

యును . ఈనవర్డ కము కారక 23 బే నుదంత మునకుం దృతీరమైక వచనమునం దే సిద్ధించెడిం 

గాన నాయవస్థను గమనించినను, నిది యేకవచన మే యయ్యుడి. మూలమును సుబోధశై 

నూరి యిట్లు విపరించేను, 

లువర్జంబు బహువచనంబు., ౧౨. 

బహుత్వసంఖ్వను బోధించు పృత్థయంబు బహుువచనంబు. 

రాములు - సోములు - వనములు - ధనములు _ ఛేనున్రులు - ఖౌనువులు. 

టీ, చదార్ల ములయ నేకతను బోధించు వృశ్యయము బహువచనము. కింది 
యుదాపహారణములందు, “రామి ఇ త్యాది వ్ర కృళులకుం చేరిన లువర్ద కము రాములయు( 

దక్కుు౦గ లవానియుం న శేకత్వేమును జ ల్పెడింగాన నిది బహువచన వునంబర గెను, లీ] 

సూతృము సో బహుకబోధకవ ముగ లఐర్జ మును విధించుటం చేసీ యదియు బహుశ 

బోఫక మీ యని గ్రుహించునకి. 

తక్కనవి యుభయంబులు. ౧౨౩. 

మిగిలిన వ వ్రృత్యీయ ము లేక్ త్వ బవాుత్యములకు బోధకములనీ 

యర్థము, వనమును - వనములను - వనము చెతను _ వనముల చేతను. 

వనముతోడను - వనములతోడ 

టీ. తక్కిన వ్రశృయము లెల్లను నాయా (వకృతులతోం గూడి వాని యేకళ్య 

మును బహుగర్పమును గ గుండం జొల్బునుగాన నని యేకనచన బహునచనసా ధారణములని 

ఇోపముం “'పనమును-వనములను” ఇత్యాదు లందు “ను మున్నగు చృత్యయము లీకవచన 

బహువచన సాధ రణము'లే. గస్పట్టుచుండుటం జేసీ యవి యేకత్వబపహుత్వబోధకములై 

యు సయములు నాయిర"గనని సమన్వయము. కాని ద్వితీయాది బహుపచనముల౦ందు 

ల కరము బహబుడే మ] శక ముగాసి (సక్ కుయమనులు గావనునంశము లకారాఫెవమున 

ఖహుత్వము "వెల్లడీగ'మిని స్పష్టము 'కాపున దర్వతీయాది బహువచన ములందుః 

బ్ర్రబ్రయమ ఓగు బహుళ బోధక ములు ౧ ఇన్నుట యస్వరసమనియుం నిప్ర నీవ తయ యము 

తప సవనబబువచనసా భారణము లనుఠారెమీ యు చితమనియుం దోంచెడి, 

కియా మం త్రణంబునందగు. ౧౯, 

అనుక బ్లము ఎంబోిగ్గ.నంటుగం దగునని యర్థము. విది 

వభ పాచకరటుంకు ముంది ప్ర యోగింపంబడుసు | సళ బ్ద౦ంటి 

శ టింగు సంబ భి భ్టహాచ పకంబు వ్ర యోగింపవ చ్చును టరాముడ. 

మ విటులు! 6'ముండ - 'రాములార, 
ఖి 
+ 
a 
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టీ. “ఓయీ త్యౌమ రణే చ వికృతౌ స్యాత్” అనునది మూలము. ఆమం్ర, 

ణము సంబోభనమనునవి పిల చుటను దానికి. బర్యాయములు. పీలుచుటను జెవ్వునది 

ఓకారము. _ వీలుచుటయందుం బిలువంబడు దానిం జెబ్వువపదమునకుం దొలుందొల్త “ప” 

అనువర్థ్మ ము గలుగును. ఓీకార మామం తృణార్భక మనియు నిది యామం త్రిక త వాచకమున 

కవ్యవ హి కవూర్వముగా నుండుననియు న సేల్సిప్తాయము. సంబోధ్య నునా కీలు వంది 

నది. సంబోధ్యవాచకమనం:గా6 బిలువందగిన పచార్భమును జెవ్వవదము, సంబోధభ్య వాచక 

మునకును ఓ శబ్ద్బమునకును నడుమ నేవదముకు నుండరాదని ఇది సంబోధ్యవా"-చకంబున 

కనువిపరణమున కభిప్రాయము. (క్రింది యుదాహరణములందు సంబోభ్య వాచకమగు 

గామశబ్దమున కవృవహితవూర్వముగ నోశబ్దముండుటను గమనించునది. రాముడు 

సంబోధ్యుండు గానం దద్వాచకము సంబోధ్య ఐ*చకమని యెన్నునది, సంబోధనవాచకము 

ఓీశబ్దము సంబోధ్యమునకు ముందు వేర్చకయె , వ చ, యోగిందవచ్చును, రానుంద! అనియు 

ననందగునని భావము. దీన నీవిధి మైచ్చికమని శన, సంబోధ్య వాచకమునకును నోళబ్ద 

మునకును నడుమ సందర్భ యోగ్యమగు వదములతోడి వ్యవ ధాన ముండందగునని “షవిను 

పీధినున్న ఖచరోత్రములారి అని యుదాహరించి పౌ ఢన్యాకర్హ సంబోధ్యవాచకము 

నకు ముందే (వ యోగింవంబ డునను సూరి వాక్యమును సవరించి వాండు, సంబోధ్య వాచక 

మునకు సంబంధంచిన విశేషణము దానికి సంబంధిం చిన యితరవదమునని వ్యవధానస్వరూవ 

మును గూడ నిర్వ చిం చినాండు, “ఓయీ త్యామం త్ర త జే చ నికృత్" స్యాల్ * అని (ఓయి 

ఇఆండతరముల పౌఠమునే బాలనరస్వతియు నధర్వణుండును మూలస్థముగా నెన్నిరి. 

అధర్వణుండు దాని నాధారముగం గొనియే యందు. దుదివర్ధమునకు లోపమును (బ్రతి 

పాదించి ఓ శబ్దమును సిద్ధింపం బేసినవాండు. సా స్తా ఛ్రమంత్రణమున ఓీయి శబ్ద వయోగము 

పొనలమిం బేని పురుహోమం తృణమున వికల్చ్పముగను, సా స్రై ప్రముంత్ర, త జమున నితృముగను 

“యి” ఆను తుదివర్ధ మును లోకి వింపం జేయ నవోేబలుండు. పొటువడిన వాండు, ఇదంతయు 

చేలయని సూరి స” ఆను నొక గ్రాయతీరము పాఠము నే వృమాణీకరించినవా6డై వానికి 

యివర్థ్మ ము (క్రింది సూత్ర, ముచే సంపాదించి యథధర్వణ-బాలసరస్వ-ళక్యవోబలాంగీకృత 

రూవముల నెల్ల నం పొదించినాం౭దు, 

ఓశబ్దంబునకుం బురువ వమ నీచస్త్రీపు రుహామం త్రణంబులందు యిు_న్=ది- 

వర్ణంపులు విభాష నంతాగవుంబులగు. ౧౫. 

కీయిరాముడ - ఓరాముండ - టనీదుష్టురాల - ఓదుష్టురా ల- 
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టీ, “ఓయీ త్యామం శ్ర కో చ విక్ళతే” స్యాల్ * అను చింతామణిని “విక్చతా 

వత్త లోవస్సా బ్రత్సోంబుద్ట్యోయివదే తు యేక, నీచతాయాం రిసీ స్యాతాయ్” ఆని వివ 

రించు నాధర్వణము మూలము, మగవాని యామం త్ర ఇమునం దద్వాచకమగు పీశబ్ద 

నునకుం దుదిని “యి అనువదియు, నీచురాలి సంబోధనమున “సీ అను వర్షమును 

నీచపురుముని యావ్వోనమున 'రి” అను వరమును వికల్పముగం గలుగును, “కీయి_ఢీసీ- 

ఓరి అని యేర్పడునని భొవము. వికల్పవుగుటం బతమున “పీ అని యుండును, పీ 

రాముండ:----ఇది యుత్కృష్ట్రపురుహోమం త్ర ణముగాన నామంత్రణవాచకమగు. పీళబ్ద 

మునకు యి అను వర్ణ మంతమున నాగమముగం గల్లి “ఓయి రాముండ ! అను రూప 

మయ్యెను. “యి” అను వర్ణము వికల్పముగ నయ్యొడిదిగానం బకీమున “ఓరాముండి 

అను రూవ మేర్పడును. “ఓ దుష్టురాలి ఇత్యాదులందు దుష్తత్వము చే స్త్రీ ఫీచురా 

లగుచున్నది గానం దదామంశ్రణవాచకమగు పీశబ్బమునకు 'సివర్భ్ణము చేరి “పీసీ దుమ్హు 

రాలి అనురూవము సిద్ధించును. సివర్ణము గలుగని వతమున “ఓదుష్టురాలి అగును, 

“ఓదుమ్హుండి ఇ త్యాదులందు దుష్టత్వము చేయ బురువుండు నీచుడు నాంబడుచున్న 

వాండుగానం దదామంత్రణవాచకమునకు “రి ' రి" వర్ధ్యము గలిగి “ఓం దుష్టుండ” ఆనురూవ 

మగును. రివర్ష ము గలుగనియెడల “ఓదువమ్హుండ” అశురూవము సిద్ధించుకు, నీచక్టమునకు 

దువ్ప)వర్హన దుక్నీలములే కారణములుగ నెంచి స్త్రీపరుముల సీ చత్వమును నిర్ణయించి 

కొనవలసీ యుండుట నుదడాహరణములు సూచించుచున్నవి. కాని యధముజాతి స్తీ 

పురుహోమంత్రణమునను దద్వాచకమగు నోశబ్దమునకు “సిరి” వర్ణములు గలుగుట 

చూవట్టును, నీచ శీ పురుమోమం, త్రణమున “సిర” వర్ణములు విధించుటంటేసి మొదట 

'బేర్కూన్న యివర్ధ్య ముత్క్బృష్ట్ర పురుషామం, తృణ విషయమును, దుష్షుండు గాని సామాన్య 

పురుషుని యాహ%స్వినమువిషయమును_ నయ్యొడినని (గృ హీ ంపవలసీయున్నది. మోంది 

స్ఫ్యూతృము ననుసరించినను దక్కు_వజాతి యాండుదానిని నట్టిపురువుని సంబోధించునపు 

డును లేక యెక్కు_వజాతి స్త్రీపురుషుల సంబోధించునపుడున్సు లేక దుళ్ళ్శీలురుగాని 
్లీ శ్రానురుముల సంబోధిం-చునపుడును మిత (త,త్వమునం జేసియే యట్టి పిలుపు సంభవించెడినని 

స్పొక్టవడెడిలాన నధమజాతి నీ ప్రై సరుహెమంక్రణమున నోశబ్దమునకు 'సీ-ర వర్ణములు 

గలుగుటు సూరివ్భాదయ ము గానట్లును నటి వ (వ, యోగము లగవడిన వానిని మైత్రి చే శం గలి 

గినవానినిగా సమర్థింపవ లెననియే యాతడు భావిం చినట్లును స్పష్టమయ్యుడి. వయో 

గములు ప్రాచీనము * లిటై దృష్ట్రములగుట సూరి యిట్లు "నిరూపించుటకుం గారణమని 

గ్రుహించునది.. (చూ. అహో. 24 పుట ఈ సందర్భ మహోబఅగృంథాను జాదము, 
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దీ యోాని మై త్రీయందుం గలవు. ౧౬. 

ఒకిచిన్ని కృష్ణ _ ఓనీముద్దు బాల. రీయి  మొదలయినవానికి 

స్వతంత్ర ప్ర యోగముం గలదు. నంగలియె యూయి-ఓనీపో వే-టరోరి 

యిం కెందుంబోవచ్చు. వీనికి దీర్భంబుంగ లదు. రియో విష్కకులావతంస. 

ఓరీ దుష్టనికాటులార - ఓీసీ ననుం జెనకరాకు, 

టీ. “క్వచిన్నైత్ర్యాం చ తచ్చు)తికి అను నాధర్వణము మూలము. నీచపురుష 
నీచ స్త్రీసంబోధనమువచే గాక స్నేహ ప్ర కాశక మగు ఫురువ. స్త్రీసంబోధనమునను సంబో 
ధనవాచకమగు నోశబ్దమునకు 'రి-సీ” వర్ష ము లాగమముశై ఓరి పీసిరూవములు సిద్ధించు 

నని యర్థ ము. ఓరి చిన్నికృష్ణ:--ఇచట చిన్నికృష్ణయను పురువవాచకమగు సంబోభధ్య 
‘Ra? ; చి 

మునకుముందు “ఓరి యను నామం త్ర,ణవాచకము మై తిద్యాతక ము గాం చ్రయుకక్త 

మయ్యెను. ఇళ్లే “ఓసీముద్దు బాలి యను-నో ముద్దు బాలయను స్తీ సంబోధ్య వాచక మునకు? 

బూరర్టము సీసీ అను నామంత ఇవాచకము స్నేహూదో్యోతకము గా. బయు క 
లీ (J -— 

మయ్యెను. “ఓయి=పీసీ-ఓరి అనువానికి సంబోధ్యమునకుముం దే గాక స్వతం త్రము 

గను బై యోగము గలదు, అనంగా నివి యామం త్రణవాచకము లైనను స్వళం త్ర 

ముగ నాయాపురుష స్తే సంబోధ్యములంగాడం  జెవ్వనవె యామం (తృణసంబోధ్య 

ములకు శెండింటికిని వాచకమగునని భావము. పీసీ సోవె:---ఇచ్చోట నోసీశబ్బము 
అధీ అక ధీ జో Pe ¢ స్వళంత్రముగం బృయుక్తమై (స్రనంబోధనమును జెప్పుచున్నది. ఇట్ట “ఓరి 4 ఓీరి= 

న వ న్ న ఓరోరి అనుచో నోరిశబ్దము పురుహిమంత్రణమును న్వతంత్రముగం (బ్ర కాళితము 

'సేయుచునున్నది. *“ఓయి-పీసీ.ఓరి అనువానికి దీర్భ మును బ్ర యోగములం జూపట్టైడి, 

కయ వివ్యకులావతంస:---ఇ చ్చీ బురుషహోనుం త్కణవాచక మగు నోయి యనునది 

దీర్ధాంతమయ్యొ. ఓరీ దుష్టనిశాటులార:---ఇచో దుష్టపురుషామం త్రణ వాచకమగు 

నోర యనునది దీర్ధుంతమయ్యెను. పీసీ ననుం జెనకరాకు:---ఇందు దుష్ట స్త్రీ సంబోధన 

వాచకమగు నోసీయనునది దీర్ధాంచమయ్యెను. తుది యుదావృృతి ననుసరించి స్వతంత్ర, 

వ్ర 

నిశాటులార:---ఈయుందాహృతి ననుసరించి సంబోధ్యవ"*చకము బహువచనాంతం 
౨ ‘ క్ _ a. బ్రైనను నామం త్రణవాచక ము లివియే యగునని గృహిందునది. రో ఇతి స్ర్రవొచకి 

మయోగార్ల్యము లైనపుడును సీదీర్తాంతత్వము సీద్దింపవచ్చుననుట తెల్లము. హీరీ దుష్న 
యా వ్ యు యు య ను 

నా జ 3 కళ - < కం? భవేత్ , వరత్రైవ వృయోగః కరచి దామం క్ర ణే కాన్ రై సక తాత్సరతో మక; 

అను నాధర్వణము నూంతగంగొని “రో యను నవ్యయమును దానిహృ,న్వరూ పైన 

“రో అనునదియుం స్త్రీనాచక సంబోధ్యములకుం బరమునన్కు ' కాన-అల-ఆలా* అనునవి 

17 
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చేశ్య స్తీ స్తీ వాచక స్ర్రీసమ సంబోధ్యశళబ్దములకుం దరువాతను, నామం త్ర ణమునం 

& యుక్త కములై యగవడుచున్న వని ప్రౌఢవ్యాకర్త సంబోధ్య వాచక ములకు మూయ 

చి, యు కృములైనవానిని బ్ర యెచమంతోడ నిరూపించిన బందు, ప్రాచీన గ్రాంథీ 

వం ధ్ర మున నట్టి ప్రయోగము లగవడమిని నాం, ధ్రశబ్దచింతామణి మలము సః 

దలంవమిని నూరి వీనిని దలంపండ య్యొనః. 

శ్రీ తిర్యగ్గడభిన్న ంబులును వానివిశేషణంబులును 
మహత్తులనంబడు ౧౭. 

అంటె 

తిర్యక్కు లనంగాయ బళువషమ్య్వూదులు జడము లనంగా న చేతనములు, 

అని - గా జి స్త లగ క 
టీ, “స్త్రీ పశుజడాన్వినా న్యే మహదాఖ్యా నస్తద్విశేషణాశ్చాకి అనునది మూలము, 

స్తీ చాచకములును వానికి విశేషణములగు శబ్బములును, బశువక్యాడి తిర్యక్కులను 

జెవ్వుశబములును వానికి విశేషణములగు శబములున్తు నపాణివాచక్షములును వాని! 
ద్ యి న్ 

విశేషణములగు శబ్దములును దచ్పు నికరములెల్ల మవాత్తుల నాంబడును, మహ 

ద్వాచకవిశేషణములును మహళత్తులేయకుటం బై వివరణమునుబట్టియే స్పష్ట్రమయ్యొడి 

"మొ త్తముమాందం బురుష వ *చక్షములకు మహళ్ళ్సంజ్ఞ యనుట స్పష్టము. స్త్రీ వాచకము 

లకు నుహతీసంజ్ఞ సూందం గన్పట్టును. తిర్భక్కుులనంగాం బశువులం వత్వులు మొదలగు 

నవి, జడము లన౭గా నంచారములేని కొండలు మెట్టు సముద్ర ములు మొదలగు ప్రాణము 

లేనివి, వృతములు నవీన నాగరిక సిద్ధాం తానుసారముగం బ్రాణులే మైనను గమనా 

భొవము ననుసరించి య ప్రాణులు గానే యంగీక్రృ తము లయ్యెను, మహదవువాద్విచారము 

వివకూధీనము, గీన సమ్ముదుండు ఊరగులం భుజగజాలంండు అళోం త్రమున్ అనురూప 

ములు గలుగు. ' శేదిచ్చామహా తశ్ళ్శద్షా మే కవిశిఖామ'ణేః, పురుహాఖ్యా భవంతి అని 

యూధరషణ ము, (నా ఆఅవ్ో, 256 పుటం) సంస్క్భృతశబ్ద ములలింగ మునుబట్టి రూప 

సిద్ధి చేయుట ఛా నంగమిని దుహదమహాత్సంజ్ఞక కరణ మావశ్యక మయ్యెననుట స్పష్టము, 

స్రీబంబులు మి మి త్రాదులు మహాద్యాచకంబులు విభామం బుంలింగ 

తుల్యంబులగు. ౧౮. 

మిత్ర ఫణ వ వ, థానపా తాదులు మిత్రాదులు. 

టీ, క్వచికర్థవ శేష వశే తూభయరూవతా*ో అను నాధర్వణము మూలము, 

మహాత్తులం జేవ్వునవి యయ్యు నపుంనకలింగ ములుగ సంస్కృతమున నగవడు మక 

మొదలగుశబ్దములకు వికల్పముగం బుంలింగత్ “లము సంభవింఛును. దీన 21.22 

చా అయాాాకలప్య నడా ద _ 
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స్తూ తృములే వాని కుకష_డుజు స్వర్ణ కములంను, దక్కంగల పుంలింగ శబ్ద ములక గు కార్య 

వశషములును సిద్ధిం చెడి. స్నేహితునిం జెవ్వు మి (ల! వదమును, రతకునిం చెల్పు శరణశ బ్బ 

మును, మం ర్రి ఎ" చకమగు వ, థభానశబ్దమును, న మహత్తులం బెల్పు నపుంసకలింగళట్ల 

ములును నీగణమునం బేరం దగినవి. మిత్రశబ్బ మాదియందుం గల గణము గాన మి తాదు 

ల నెను, క్ల బంటు అనుకుంజీసి నూ వ చక మె “జ్జీవలము పుంలింగంబగు మి తృశబ్బమును, 

మహధ్వాచకము  లనుటంచజేసి కేవలము గృపహావాచళయమెన శరణశబమును, నమహ 
య ది 

దస్వెచకయెన మి త త్రో శబ్దమును నీవిధికి విషయములు గావని యేన్న వెను, మహద్వాచ 
౫ oa * et స వ గ ముల్తె "నప్పుంసక సంగ ముల్రైన శబ్దముల యానిఫిక$ లభ్యములని ఫలితముం పెమహ 

తీ 

వాచక నఫ్రుంనగ తంగ తస్టములల | నేనీ పొంత మైనను సీ విధి వర్త్సింవదనీ భావము. 

లీ గ్ fy నం me జీత్తు సిందు పూర్ణ ంబగు, ౧న, 

భకర మిత్తుగాం గల నికి ముందు బిందువు వచ్చుననియక్థము, 
అలాని 

ళ్ 

కర్వా ను డ్రి యాడ వలందు నసిబదవుయి ప యూగించున నపుడు 
అధి ర గ 

మాసంబయు సో స మిత్తువాంబటడు; ఉ దాహరణముమిో6ద స్పృష్టంబగు. 
a wr 

టి జరారము ౮౫ 'ఏంచునట్టి వ వృళ్యయమునకుం బూర్వము బందువు ౫లుగును. 

హ్రన్వగిర్ణ ముల గమునింని యుద్ధ ఫూర్జ సంభవము నూంఫించునది. అయాయి కార్య విశే 

పములనయి వచ్చాయా లతునన గు *ర్చుంబటి లత్యుములందు విడిచి పెటంబడు వర ము 
wy by ‘ నూ దం 

నగు ఇ చని పీసు. రాముం డు PE రుూసములందు దిని వ్ర యోజనము స్పష్ట్రవడును* 

దుష ” ఆమదినితుఏం గుర్చిన బక యు బిందుపును ఘటించి ల'పించునుగాన 

జీ అనున స దిత్వు నాంబయును. “పంల న నమ్ అనుదొని ఏఏ వివరణము. 

డుజ్వర్ల ర్రకింబునకుం బ్రెకృితియయిన ధి ధుమంతంబనంబడు. ౨౦ 

స్పష్టము. 

గి యుకే ' అను వ వ్రృశృయము చీరుటకుం దగిన ప్రాతివదికము డుమంళత మనం 

బడును. వ స్ప క్యుయిము న 5 ముందున్న శబ్లస్వగుంప పమునిపం బైకుల యని “పీరు, 

“రము wt సడులు పృగ్భతులు, డుజి త్ఫాడులం (స్కత్యయ ములు, చకృతిప్రాతివదిక 

ముఖం స ర్యా యము 

శ్ ఫ్రుంథింగ బయి ముహడ్వాచకం బయిసనావుంబు తుదియత్వంబున 
కుత్వంబగు. ౨౧. 

Weir wy అ len pe ర బం Ey NY న న్ 504 3 Tex 
rnc WwW గడి ము. డు - రాను - 4 గ్రే = రారు 

Na ఢం 
తో i a | వ ॥ త ట్ ఖలీ 

పు[ససవమ, ల జ 4. ప్రాతిపదిక ముల, బడు. రాంము- భి 'ర్దవు- రాజపునుషూ, 
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టీ, 'మవాతో౭త ఉద్విభక్తా' అనునది మూలము, మహత్తును జెప్పునడె సం 

స్మృతమునం బురిలీంగము గా. చ్రిసిద్ధమైన పకృతి తుదినున్న అకారమున కుకార 

మాదేశమగును, పుంలింగమహ ద్వాచకత్వములు శెండును గలిగిన యదంతమగు ప్రాతివది 

కమునత్తునకే యుత్వ నూ చేశమగును, నామ మనంగాం బ్రాతివదికము, “ప్రాతివదికం హీ 
5 ధ్ 3 షో - నామ అని చింతామణి. డిద్ధ-రామ- భార్డ ని అను మున్నగు వ్రృత్యయములు వేరని 

వ,కృతులు ప్రాతివదికములు, “డిద్ల' అనునది మహాద్వాచకసంజ్ఞ, వీని తుదియ కారమున 
Wy థి ల 

కుకారము గలుగ 'డిద్ధు-రాము-భార్ల వు” ఆని రూవము లేర్పడును, ఉఊత్వమనుటంచేసి 

యా చేశమగునది ద్రాస్వోకారమగుటయు, నత్వంబున కనుటంచేసీ వ్రూస్వా కార 

మునశే యనుటయు స్పష్టము, “అను క్తమన్యతో గాహ్మృమ్' అనును_క్టిం బట్టి “అర్హ 
కె — Wy 2 -౨ టట థి 

జో సి o భా లి wm ut గ్ 0 జ వద ధాతుర్మపృత్యయః ప్రాతిపదికమ్ అను సంస్కృత వ్యాక్య తిల కణము ననుసరించి 

(సృక్యయ ములు వేరని పృకృతులను బ్రాతివదికములుగ గ్రహించి వృక్రియను నడుపు 

నందగుం వదిక వ స వ 0 బె . కొనందగు ప్రాతిపదిక, పృక్కతులు సమాగార్భకములని ముం చె పోక్షము 

పుంలింగముగు మహాద్యాచక మునకు డుజ్జగు. ౨౨, 

ఇచ్చట డుజనుదానియందు జకార మిత్తుగావున జిత్తు బిందు 
జా జావ జాం 

ళ్ళ భీ ct! స యి అన / వూర్వంబగు ననుసూ త్రము వెత డువర్ల మునకుముందు సున్న వచ్చును 

బిమ్మట జ కారము లోేపించును. ఉ. డిద్ధుండు - డిద్ధుండు - రాముండు- 

'రాముండు - భార్దవుండు - భార్తన్రండు, 

టీ, 'మవాశస్సోర్టుజినితో భ వేత్పుంసి అనునది మూలము. పుంలింగమై మవా 
4 ఉరీ ( గి ఇ 1 ‘ RE ఆర్ EN జ త్తును బోధించు వ, కృతికం టెం చె థ మెకవచనమునకు డుజు అను వృత్యయమగునని 

§ లన మ న Pet ( న్ా భావము. ప్రాచనులు సంస్కృృతస్వాదులకు డుడొదు లగుననిరి. నూరి స్వాదులు తను 

గునం గలుగనవ కాశము లేదని తలంచి గావలయు నమ్హార్ల మును విడిచి యాయావిభ క్రుల 

యేుకవచనబపహు వచనముల నాయా (వ,ళ్యయములు గలుగున నెను, పథమాబహువచనము 

నందును ద్వితియా జ్యేకవ చనబహువచనములందును బృత్యయాంతరములుం సూత్రాంతర 

ములచే విధింవంబడి యుండుటవేతం బరిశేషన్యాయమున నిది పుంలింగవాహద్వాచక 

మునకు దశ మైకవచనమునం బె యగునని గృహించునది. ఫుంలింగ మహ ద్వాచకత్వ 

ములు రండుధర్మ ములును గలవదములకే యీావిధి చే “డుజ్ సెద్ధించెడిం గాని యా౪ళం 

0 =! వి టర ను ఇ ‘ 3 ~ శూ 
_ ఉటిలో చది తక్కు_వయినను, సద్ధింపదని గ్రహ ంచునదీ, వృత ఇత్యాది వ కృతులు 

సంన్కాతమున6 బుంలింగము ల్రైనను మహాద్వాచకములు గామిని డుబ్విర్ల క మట్టి వానికి 
యనా రై ఉం 

సీద్దింవదు. ““అవత్య_ైవ=బైవళథ”” అనుప కృతులు మవాద్వాచకము లైనను బుంలింగ 
లా వ్ ల లా 
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ములు గామి నట్టి వానికి డంబ్వర్థ్య కము సిద్ధింపదు. కాన నూ (తృమునందలి ప్రుంలింగ మహా 

ద్వాచకళబ్ద ములు సార్థకము లయ్యుడి. డుజ్ వర్ణకము జకారము ఫోను వ వ్రశభ్రయముగాన 

19 విధిచేత “డుి అనచానికిం బూర్వ్వము బిందువును సంపాదించి పిదవ “డుజ్ * 

దాని తుదినున్న జకారము పోవును, “కార్యార్థమను 19_వ న్యూతృమునందలి వివరణ 

మున కివి యుదాహరణవాక్యము, డిద్ద! వం. మే నుళ్వము-_ డమ. ఈసూ త మువే 
య mn క 

డుజ్వర్భ కము-డిద్ధుశడుజ్ , 19 చే బిందువును జకారలోవమును సంభవింవంగా 

'డిదు(డు.డిదుండు” అనురూపము లేర్పడును. 19 వ స్యూత మందలి బిందుశబమర్ల 
ల్ య ల 6) థి 

పూర్ణ ములకు ౭౦డింటికిని వాచకముగాన నుభయమును సిద్ధిం చెను. ఇట్లు బిందుసామాన్య 

విధులచేం గలుగు బిందువువిషయమున వా (వా,న్వదిర్ధ ములమాందిస్థితిని గమనించుచు. 

బ్యాక్రియ నరయునవె. ఇళ్లు తక్కిన యు దాహరణము లాహ్యమలు. 1-11 సూత్ర, 

రట డు-ము_వు-లు _పృథ్యమైకవచనమున కగునవని స్పష్టవడుచుండుట చేతను, 

(బ్రశ్యయము (శ,క్రకికం టెం బరముగ నగుననునంశ మాద్య వ్యాక తెంబట్టి విశదవడు 

చుండుట చేతను, బృక్బతినివిడిచి చృత్యీయముండుట యసంభవమగుట చేతను, ఇనుంగునం 

బంచమికి బదులు తజచుగ షష్టిని నిల్పుట సహజిమగుట నేతను మహ ద్వాచక మునకనునట్టి 

కువర్ధ్మ కాంకపదము సంబంధమును బోధించుచు వాని పృథ్యమెకవచనముసకు డు_ముంవు- 

లసటం చెల్ప సమర్థ మైయుండుట చేతను 'దెనుంగునకు సహజమైన వెక్యవద్ధతి ననుసరించి 

మహద్వాచక మునకు డుజ్జగునని సూరి నూతి ంచెంగాన గంటె వర్ద కాంతకముగం జెప్ప 

కండుట దోవనును సందర్భ మునందలి సప్తార్థ (వ, కాళికో క్తి యనాదరణీయము.. ఇట్లే 

యీివ్రకరణమున_ 89-46 నూ త్రములందును దద్ధిత్మ ప్ర కరణమున ర్_6 సూత్రము 

ఎ న ( cM న వే | న్ కర ను లందును గ్మైయ 18 సూత్ర మునందును గల నష్టం ముల కర్ణము గ్రహించు 

నవైరుధ్యము నెంచునది, 

ఢునుంతంబునకు ద్వితియా'చ్యేకవచనంబు పరంబగునపుడు నిగాగ 
వముంబు సర్వత్ర, విభాష నగు. ౨౨. 

రామునిని.రామునీ-రామునిచేతను _ రాము చెతను_రామునికిని- 

రామునకును, సర్వత్ర, యనుట న గాగమ బాధ నాన్థ్యము. 

టీ. డుజ్వర్ల కమునకుం ,బకృతిమయైనదానికి ననంగా డుజ్ వర్ణకము నం డెడి 
కా ల య ర 

దానికి ద్వితీయాదివిఛ కుల యేకవచనములు పరములుగాంగ 'నెల్లయెడలను నిగాగముము 

వికల్చను”” నగును, “రామ.” ఇది డుమంతము. దీనికి 21 చే నుతషము. రాము, 

9 ఛే నువర్ణకము “రాము--ను. ఈనిధి చే నిగాగమము, “నిక్” అనునది కకారము పోవు 
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(వ,త్యయము గానం బ్ర;కృతికంతావయ వముగ్ననె వీదవ నద్దానితుదినున్న పొల్లుక కారము 

పొవును. రాము౫నిఎ-ను: 26 చేం దుదివిభ_కినువర్భ మున కిత్వము సిద్ధింప “రామునిని* 

ఆని రూపమగును. ఇది వికల్పవిధియగుట నిగాగమము గలుగనివత్మున 2 చే నువర్మ 

కము నివర్ధ ముగామాతీ 'రాముని” ఆని యగును. ఇట్లే తక్కిన తృతీయా జ్యేకవచన ములు 

వరములగునపుడు పాక్షి కముగం (బ్రకలతి కంతావయవముగ నిగాగమము గల్జురూసముల 

గమనించువది. 28 చే నిత్యముగ ప, స్ట్యేకవచనమున నగునగాగము మును రానీయక వత 

మున నిగాగమరూవమును సంపాదించుటన్తై సూత్ర మునందు సర్వత్ర నదము సమకూర్చం 

బడిన డని సర్వ త్త యను సీ క్రి ందివిపరణమున కళ్ళిప్తాయము. నిగాగమము కల్టిన “రాము 

నికి అనియు6 దడభావమున వగాగమ మొన “రామునకు ఆనియు రూవములగును. చింతా 

అనునదియు ద్వితీయైకవచన్య్ర్రత్యయ మే యగుటం బేసి ద్వితీయెకవచన 

మున నివర్శవిధాన మగవడదు. తృతీయా చ్యేకవచనములందు '“మహతోనిలౌవిభక్తా 

టాదౌ వచనద్వయే క్రమేణ స్త, టాదివిళక్తా నిర్నే త్యేశే అనువిధులంటేసీ నివర్ణము 

పొవ్నీకముగం  గలుగం జే నెంగాన నీవికల్చని గాగవువిధికిం బైెవిధులే మూలము లన 

వలయును, 

అనుదంతవుగు అతెనుగసడువుంతమునరు నిగాగవముము నిత్యముగా 

నగును. ౨. 

మగసిని.మగని చేతను-.మగనికిని, అనుదంతంబను పర్యు దాసము 

చేత తమ్మునిని- తమ్ముని తమునిచేతను- తమ్ము చేతను, అల్లునిని _ అల్లుని _ 

అల్లుని చ చేతను. అల్లు చేతను, బల్లి దునిని - బల్లి దుని-బల్లి దుని చేతను- బల్లి దు 

చేతను. ఇ కగాదులందు నిగాగమంబు పాతక ంబని యెజుంగునది. 

టీ వృస్టోకారము (ఊఉ తుదిని లేని యాచ్చికడుమంఠతమునకు ద్వితీయా 

జ్యేకవచనమ సదు నిగాగనుము నిత్వముగం గలుగును, సూత, స్థమగునుదంత శబ్దము 

సహాజోదంతేములను, గృతకోదంతములను రండింటిని చెబ్వనదిగ ॥ హం చునది, "al 

సూత్రము వం బ్రకృతితుదినున్న ఆకారమున కు కారము నిత్యముగ పస్ధంచెడింగాన నదంతే 

డుమంతము లెల్ల నుడంకములే యగును. ఆచ్చిక 4 స్యూత్రముచే మగమున్న గు శబ్దముల 

తుదియత్వమున కుతషము నిష ధింబంబడినడిగాన నొత్వము గలుగమి నవి యనుదంత 

ములే యయ్యుడి. కాన “మగనిని మగని ఖేతి నిత్యాదులు నిగాగనుము నిత్య 

నుగ గల్లినరూపముళే వానికి సిద్ధించెడింగాని “మగవేత మగళంటెి నను నిగాగముము 

రానిరూవములు గలుగవని గ్రృహించునది. నిచే చే థార్థకమగు నశబ్దము సమాసగతో శ్రర 

9 

ముణిలో ని 



తత్సమవరి చ్చేద ము. 1835 

వదముతోడ ననయించునట్లు పౌందువజ చుట వర్యుదాస మనంబడును. ప,కృతము 
ర wr) 

“అనుదంతము* అనుదానియందలి ని 'షే ఛార్భ కము 'అనుదంతము* అను సమానసమునందలి 

యుదంతమను నుత్తరవదముతో నన్వయించి యుదంతము గానిదాని కనునర్థ బోధను 

గలుగంజేయు చున్న దిగాన నిది పర్యుదాసమనంబడెను. ఇట్టిపర్యుడాసము. .నాశ్కయణ 

మున మగాదులు డుజ్ , పొ _ప్రివిషయ మున నుదంకతుల్యములంను, నిగాగమృసా క్రీ 

విషయమునం దద్భిన్నములును నగునని ఫలితము ేలెడి. *శతము_అలు.బలిదు* అను 
శీ ౧౧ ౦౧౦ 

మున్నగునవి యుదంకము లగుటంచేసీ వీనికి రామునిని రాముని ఇ త్యాదులందువ లెనే 

నిగాగమము వికల్పముగ ద్వితీయాదివిభ క్రులయేకవచనముల నగును, “" పాక్షీ కము? 

కబుట గలుగకుండుట., ఇంక తము_అలు-బలిదు మున్నగునవి నవాజముగ నుదంతములా 
౧ డ్డ యం య 

లేక రాముమొదలగువానివ లేం గృతకోదంతములా యని విచారింవవలసీయున్న ది. 94 

సూత్ర, మున వీనిసంబుద్ధి డుజ్జునకు లోవంబు రాకుండం చేయుటకు. గృతోత్క-దళమును 

సమర్గ ర్భ ముగా చెన్న క సంస్క్ఫాకనామంబనుదశ మచే సమర్భము గాం 'బేర్కూ-నుటంబట్టి 

యివి రాముమున్న గువానివ లె. గతో త్క_ములే యని సూరీ యభి పాయ పడియుండుట 

స్పష్టము. కాన నూ శ్ స్థనుగు నుదంతవదము సహజకృతకోదంతము. స కెంటిర బోధించు 

ననియు దమ్ము మైడలననవి కృతకోదంఠములగుట నిగాగమము లప చేం బాక్నీక 

ముగనయ్యెననియు గృ గ హించునది, ఆచ్చిక ch న్నూత్రమునందలి మగాడులలో చెట్టును 

నుత్వ్ట పా షూ ప్టీలేని యషంతములశే (వ, వేశముగలుగుటయుం దమ మొదలగునవి యందు 

శరన బై విషయమునకు. బోషకము లయ్యుడి, మహతృంనస్కృ తెదంత 

నామము శెల్ల డుజ్ నందునప్పటికిం గృతోత్క_ము లైయుండంట సవాజమగుటం జేసియు 
డుజ్జునందంగల మహాత్స హజోదంతముల సంబుద్ధి డుజ్జునకు భోబభ మనాకాంతీత మగ 

టంజేని యు సంస్కృత నామం బను దానికి. నృతోత్కమనువిశే చపషబంము గూర్పంబడెను 

గాన నట్టికృతోత్క_దళమును జేంబట్టి తమ మొదలైనవి కృతోత్కములనుట కవకా 

శము లేదనియు దాన నీసూత్ర,మునను దమ్ము మొదలైనవి కృతోత్క ములు గావనియు 

సీస్తూత్ర మునను లే సూ త్ మునన్సు ,బ బ్రత్యుదాహరణములుగ సియంబడజిన 'తమ్మ-అల్లు- 

బలిదు ఆనునని దహజోదంతము"లే యనియు శంకింవనగును. మఆకియు ౨౨ వేం 
౧ 

గృతో త్కాదంతములకుం భాకీకముగ నిగాగముము సిద్ధించుచుండుటం బేసి 9} సూత్ర 

మునందలి యనుదంత శబ్దము కేవలాచ్చికసహూజోదంతములకు6 గాదనువిషయము సే 

బోధించెడె. గాన దమ్ము మొదలగునవి నవాజోదంతము లే యని నసంభఫావింవవ 'లెననియుం6 

బ్రశ్షింపందగును. కాని వగతొదులబపుువచనల కారంబునకు శేసంబగునను (ఆచ్చిక న్ 

సూత్రము విన్యాసము ననుసరించి వగతాదు భకారాంకేములనియు నందు 'అల్టురు' 
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అనునుదాహరణ మగవడు చుండుటంబేసీ యది “అల్ల” అనునదంక శబ్ద మని యు నంభా 

వింపం దగియుండుట చేతం దక్కుంగల తమ్ము మొదలై నవియు దానితోంచాటుగ నదంత 

ములే యనియు, కృతోత్క_ములైన రూవములనియు నని విశ్వసీంచుట యుచితమని 

తోంవెడి, వగతాదులు నవాజోదంతము లే యగు ణెడల వగ త్వాదులని సూరి స్ఫూత్రింవ 

కుండునా? కాన “అల్ల -కమృ-బల్లిద” ఆనునవదంత వళ్ళ తులనియు ' అల్జు-తమృ-బల్లిదు 

అనునవి కృతోత్క_రూపములనియు నిర్ణయింప నుచితమని తోంశెడి. మజీయుం 

“గృతోక్క_ములకును వచ్చును. రామునిన్-రామున్ ; తమ్లునిన్ -అల్టునిన్; ఇత్యాదుల 
పాలీ యం 

నిత్యంబు” అను దీనికి మూలమైన కవిజనమండన వాక్య ములును నదంతత నె వీనికి 

సాధించెడి, కేవలతత్సమరూవ సాధనవరమగు మూలమో య తెశుంగు డుమంతము 

లకు జెందినదొట నిభూపీంచ లేదు. 

డువముంతంబుమిాః:ధి నువర్ణ కంబునుత్వంబున కితంబగు, ౨ 

నువర్ణ ంబు ద్వితీయ యనుసూ త్రము చేత రామును - అని 

పా వింవలా నీనూ త ర క్రో న | విషం మె, హా ర్తిం ననూ త్రము చేత నువర్ణ కొత్వమున కిత్వంబు న్స్ధి 
రాముని - భార్లవుని. 

టీ, “నిరమోమపహాతాంీ అనునది మూలము. డుమంతమున కవ్యవహితవరము7ా 

నున్న ద్వితీయైకవచనప్రత్యయమగు “ను అనుదానియుత్వమున కిక్వంబు గలుగును, ' 
న ఛి ళ్ చె నువర్థ కము నివర్షకముగా మాజునని భావము. రామ ప్రకృతి 21 చే ఉత్వము, రాము, 

2 చే నువర్ణకము. రాము గాను: ఈవిధిచే నువర్ణ్శక్రము నుత్వమున కిత్వము. రాము 4న్ _ 

ఇ=రాముని, “రామును” అనుస్వత్వరూవము నిగాగమాఖావమున నుండకుండుటయే యీ 
నిత్యవిధానమునకుం బ్రయోజనమని గ్రహించునది, నిగాగమము గలిగినను, ఓరీ వే 

నువర్ణ కోకారమున కికారము నిత్యముగనయ్యెడింగాన నపుడును “రామునిని” అనియే 

గాని “రామునిను” ఆని రూవమేర్పడదు, నిగాగమము సిద్ధంపనపు డీవిధియని తెలుపుటశ్తే 
యో, క్రింది వివరణమును నూరి ఎవాాసికొ నెనని యొన్నునది. 

| క్ష ఇ్రకారంబుమోంది కు_ను_వు క్రియావిఛక్తులయుత్వంబున 

కెత్వంబగు,. ౨౬, 
. డ్ 

హరిని-హరికిని- ₹ ని- శీ కిని_వారిని- వారికిని, 
Uy Uy 

టీ ఇ.ఈలు తుదినిగలదానికిం బరయెన కు-ను-వు” అనువర్ణ ములయుం్క (గ్రియల 

కాయా పురుషవచనముల సిద్ధించిన యు కారాంఠ వ, త్యయములయు నుకషమున కిత్వము 

క్ 
WU Cer 

గలుగును, హరిను;---పహారి యనున' దిదంతను. దానితుదియి కారమునకు ను” అనునది 

నరమయ్యెను, కాన ను అనుదానియుకారమున కిశార మా దేశముగాంగ వారిన్ -ఇ= 
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హారిని ఆనురూభము సిద్ధించెడి, ఇది నువర్థ కమును త్వమున కిత్వము గల్లుట కుదొహారణము, 

హరి+-కను:-... మొదట ని కారాంతముమింది కువర్ధ్యకము కివర్భ మును, బిదస నికారాంత 

మైన కివర్హముమోందినువర్ల ము నివర్షమును నయ్యొను. ఇది ముఖ్యముగ ని కారాంతము 
రా £9 (వై (వ) 

మంది కువర్ణము కివర్భమగుట కుదోవారణము. కారక లికి సూత్ర మునందలి “సుకృతి 

వుజసుకృతిని* అనునట్టివి యికారాంతముమోంద “వు-వియగట కదాహరణములు* 

వచ్చితి -వు=వచ్చి తివి.వచ్చితి 1 ము=వచ్చితిమివచ్చి తిను = వచ్చితిని*మున్నగునవి 

శ్రీయావిభ క్రులయుక్వ మిశ్వమగుట కుదావారణములు, నార దిరీయూదిబపువచ 

నములందికారాంతముగ నివతితయమెన క చ్భబ్దరూవము. (చూ. ఆచ్చి. వ 2కే క్రింద 

దానిమాంది నువర్ణ్శకము నివర్ణమివిధిచేనగుట “వారిని” అనురూపమయ్యెను. ఇట్లే కిని 
శ్ ననునది యూవ్యాము. తకారము సొల్లు చేర్చి “ఇల్ అని (వా, స్వేకారమును నిర్టై 

శింవకుండుటం జేనీ * శ్రీ ఎ- నుడ శ్రీ ని- శ్రీ 4+కు శీ కి అను మొదలగు నీకారాంతనులమోంది 

కునువులకును నీ కార్యము సిద్ధించెడి. ఇఈలంతమందు6 గలవాని కవవహితపరముగ వచ్చు 

కునువు ఆనునవియు నుత్వవిశిస్టములై న | కియ్మాపృత్యయములును నిత్వవిళిష్టములగునను 

వ్యావక శా స్తృముగ దీని చెన్నునది, వకృతియ నహజముగ ఇఈ లంతమందుంగఅఆది 

గానక్క-జలేదు, వర్తాగమాదులవేం బ,కృతి కట్టిస్టితి కలిగినను, చానిమోంది కునువు 
ళం wy అథి 

శ్రీియావిభ క్తల నీశాస్త్రమునకు విషయములుగం జేయవచ్చును. (వచ్చిరి-వచ్చితిమి 

అట్ల ప్రకృతికిదంకత వృళ్యయాదులమూలమునం జెడిన నీశ్ళాస్తము వర్తింపదనియు 
దాన హరులకు శ్రీలకు మొదలగు కువర్ష రూవములే గలుగుననియుం గృహించునది, 

ఆగమవర్గ ముల యోగమునం జేసీ యాదంకతమా తము వకృతికి సిద్దించుట గన్పట్టదు, 
రం లో ల అ లు 

ఈధాతుయుమ్షదర్గంబు లమో(ధివానియుత్యంబున కితంబురాదు., ౨౭ 

ఈరు--ఈన్ర -ఈను- ఈము, ఈకు-నీకు-మోాకు. 

టీ, ఈ ధాతువు: క్రియ 92 స్యూత్రముచే ఇచ్చుధాతువునకు సర్వా దేశముగ 

వచ్చు ఈయనునది. యుష్మ వర్ణము యప వ్యృచ్భష్టార్థకము లై యేుకత్వబహుత్వములః 

'చెనుంగున నుండు “*నీ.మిి అనునవి, ఇచ్చుధాతువున కంతకును నాదేశ మైన ఈయను 

దానికిని సీమీయనువానికిని దరువాత వచ్చిన కునువ్వు కి యావిభ క్రలయుత్వమున కిత్వము 

గలుగదు. ఈ చారు=ఈరు, ఇచ్చో నిచ్చు థాతువున కంకకు నాజేశమెన ఈయను 

దానికి దరువాతనున్న “రు అనుదానియుత్వమున కిత్వము వూర్వన్యూతృముచే నిత్తని 
తవరకరణమందు 'లేమింజేసి సంఛవింవ నీవిధి బే నిషిద్ధమయ్యొం గాన ఈగో యని గాక 
“ ఈరు* అనియే రూవమయ్యు. ఈయరని యర్థ ము.  ఈవు-ఈను_ఈముి”; అను నుదాహారణ 

త్రయమునను బూర్యో చాహరణమునందు వ లెశే నూర్వస్యూతృముచే నీధాతువుకం టెం 
18 
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బరమయిన “వు-ను-ము* అను | క్రి యావిభ క్రలయుత్వమున కిత్వము వచ్చి “ఈవి-ఈని- 

ఈమి* అనురూవములు సంప్రాప్తములు గాంగ నీవిధిచే నిత్వము నిషిద్ధమై “ఈవు-ఈను- 

ఈము” అనురూవములే సంభవించెననిగ్య సొంచునది. ఈఛాకతువనుటం జేసీ దీనికిం బర 

ముగ నున్నవి క్రియా వ,త్యయములనియు దాన నీనాలుగుదావారణములును నీ ధాతుష్ప 

మాంది డ్రీయావిభ క్రలయుత్వమున కిత్వము రాకుండుట కుదావారణములనియు నెన్ను 

నది, “ఈకు=నీకు.మోకుఎ” అనునవి యుప్మ దర్శముల్నవైం గల్లిన కువర్భ కమునుత్వమున 

శిత్వము గలుగకుండుట కుదాహరణములు,  “ఈకి-నీకి_మికి”  అనురూవములు వూర్వ 

సూశ్రముచే సిద్ధింపవని భావము. ఇ'కారముమోంది కునువు క్రియావిభ క్రలయుత్వమున 

కిత్వమువిధించు ఫూర్వసూ త్రమున నికారమని సామాన్యముగ ననుటం జేసీ ఈకారాంత 

ముల మోందివానికిని నీవిధి సిద్దించుచుండంగ సీస్ఫూక్ర, నూరబ్ధమయ్యొ. ఇందు దీచ్చే కా 

రాంతములగు నీ ధాతుయును దర్భములే శ్రావ్యామలయ్యెడేలాన సీఛాతుమూరే మగు 

నిచ్చు భాతురూవములమో౭ద సీస చేధము గలుగదని (గృహించునది. యుప దర్భ కములగు 

సీమీయను వానితొలివాల్లులు శ్రే వించినపతమునను వాని కీకారాంకకయు యుష్క 

దర్భ కతయు: జేడదుగాన నపుడును నీని షేధమునకు గులకియగునని సూచించుట కె ఈక 

అని యుదావారించెనని సంభావించునది, చింతానుణి యికారాంతములకు, “నికి” (వత్య 

యముల విధించునదియు సాధారణనుగ నికారాంత క్రి యలమోంద చెల్ల నికారాంతే 

పృతకయముల సామాన్యస్యూత, ములచే విధించి యథానంబంధముగం బి క్రి య 

నూహించికొనుమని సూచించునదియు నగుటవేత సీనూత్ర మునకును బూర్వనూర్ర ఏ మున 

కును మూలములందుం ,బ చ క్యేకముగం గనువట్టవు, 

కువర్ణ కంబు పరంబగునపుడు కారబుకారంబులకు నగాగమంబగు.౨౮ 

రామునకును-విష్ణునకును-స వితృనకును-వి థాతృనకును. 

టీ. *న కౌ" అనునదియు దానిని సవరించు. “నః (ప్రాయస్సా దృ కారాచ్చ 
ఆను'నాధర్వణమును మూలములు, షష్టివిభ_క్తి పృత్యయమగు కువర్హక ము పరముగా నుకార 

బుకారాంక్మసృకృతుల కంతాపయవముగ నగాగమము గలుగును. _ రాము_-కో! 

కువర్గకము వరముగాంగ 2] చే నుడంతమైన “రాము అనుదానికి నగాగమము, 

రాము -నఎ-కు=రామునకు, నక” అనునది కకారము పోవ పృత్యయముగానః బ్రకృతి 

కంకావయవముగం గలిగిన, మలీయు యట్ మున్న గునాగమములవశె ని అనునది 

ఫొల్జురూవమునం గాక నిక్టిష్టమగు అ కారయుతమైయీ (న్స కలుగునని గణించునది. 

ఇది కృతకోదంతముమింద నగాగమమగుట కుదావారణము, విష్ణు కు: విను -న =} 
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కుజఐవిమ్ణునకు, ఇది సహజోదంకముమో౭దినగాగమమున కుదావారణము. విధాతృ ౫-కుః-=- 

రీతి చే విధాతృమున్నగురూపములు పక్షమున చేర్చ డెడింగాన బుకారాంతత సిద్ధము. 

జాన నగాగమము దీనిచే గలుగ విధాతృ4నగకుజవిధాతృన కనురూవ మేర్పడునుం 

ఇది బుకారాంతముమోంది నగాగమమున కుదాహృతి. _పెవిషయము ననుసరించి సూత్ర స్థ 

మగును కారము సవాజక్ళ శ్రి మోదంతములను శండింటిని బోధించునదనియు బుకారము 

సవాజముగ6 గన్పట్లు ఖిుకారాంతముల నే ఇెప్పెడిదనియు (గృహింవవలయును, ప్రౌఢ 

వ్యాకర్త కువర్భ కము పరమగునపుడు కవిత్రయమువారిప్రయోగములం దక్క నితర 

ముల నగాగమము చూవట్టదని సూత్హించి నగాగమాభావము నుదాహరణ పృదర్శన 

ఫూర్వకముగ సూచించి యాగమశా స్త్రమున కనిత్యతను దానిమాలమున దృఢపఆ-చు చు 

'తూపుకుమున్నగు _పువర్ణాంతశబ్దములమోందికువర్భ కము---కు త్సార్ధమును భోథించు 

నట్టిది గాకుండంజేయుటశే “నః కౌఅను నిత్యవిధానము చేయయిడెనని యాసూత్రమును 

నవరించెను, కాని కవితృయ వ, యోగ ము, పువర్హాం ఆ"పువర్హాంతశబ్ద ములమోి6ంద నిత్య 

ముగ గువర్ధ కము పరముగా, నగాగవుం బగవడుచుండంగ నపువర్ణాంతముమోం౭ద నేని 

నగాగమాభావ మవ్వారి వృయోగములC గానరాకుండం దర్వాతివారి ప, యోగ ములం 

బట్టి నన్నయరచిత మాంధ్ధ,శబ్దచిం తామణియని నమ్మియున్న ఎాఢథవ్యాక ర నన్నయ 

సూత్తమున కిట్లు వికల్పత నాపాదించి, నగాగమాభావరూపముల *నం కౌ” అను సూత్ర, 

మునకు ముడివెట్టుట చింత్యవునక తీరదు.  మజీయుం6 గం'టెవర్థ కము వరవుగున ఫుడును 

నుదంతామహత్తుల కందువర్ష్మకము వరమగునపుడును గొన్ని యెడల నగాగమముచూవట్టు 

నని ' శు తుశతంబున కంట మనంబునయందు *అను మొదలగు నుదాహా వాతులం జూప్ 

యానంచర్భమున నవరించినాండు, సూరి “గమాసంబునయందు” అని (వృయోగించుటే 

గాని రూవసాధుత్వమునకు మా శ్ ము దారి చూవలేదు. నిగాగము మోనగాగమమును 

బతమున బాధించి దుమంతమువిధాంద 9కి చే నగుటను స్త రించికొనునది. 

ఉకారబుకారంబుల కందువర్శకము పరంబగునపుడు 

కృగాగవుంబగు. ౨౯, 

రామునందును -విష్ణునందును- వి థధాతృనందును. 

టీ. ఉకారాంతములకును బుకారాంతములకును న ప్రమీ కు (వృత్యరయ మగు. ' అందు 

అనునది వరముగా నుక” అనునది యాగముముగ నగునని నూ్రార్థము. ఉకార మంత 

చుం దుండుట సహాజముగంయ గాని కత్రి మముగంగాని సంభవింపనగు. బు కార మంతమం 

దగుట, యక్వ స్త్రీ వద్భావములుగానపుడు (చూ. కళ్సే నీల్స్ గలుగును. “నుక్ ' అనునథి 
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కకారము పోవు పతయ ముగానం ద్రకషలి కంతాగమముగ నగును. తేద న్లవిథి నను 

సరించి యుదంతములకు బుకారాంతములకని యర్థము సిద్ధించును. రామునందు!=ా 

ఇది కృతి, మోదంతేమున కందు పర్థ్యకము వరముగా నుగాగమంబగుట కుదాహరణము 

9] చే నుత్వమత్వమున కయ్యొ, విమ్షునందు:---ఇది సహాజోదంతమున కందువర్ణ కము 

పరముగా నుగాగమంబగుట కుదాహాతి. విధాతృనందు:--ఇటం దత్సమము లి వే 

నత్వ స్త్రీవద్భాపములు వికల్పముగ నగుంగాన నవి గలుగనిపతమున బుకారాంకమగు 

దీనికంటె నుగాగమము నిక్యముగ నందువర్ణ్శకము పరముగా సయ్యొ, నిత్యవిథి యగుటం 

జేసీ నుక్కురానిరూవము లసభ్యములనుట తేల్హ్లము. 

ఆగముము.వు-వర్ధ ౦బుట కందువర్ష కము పరంబగునవుడు 

నుగాగముంబు విభాషనగు, 9౦. 

వనమునందును-.వనముందును- భే నువ్ఫునందును. ధేనువందును. 

టీ, “అందు వట్టి కూర్చి విభ_క్రిమిఅనునాధర్వణము మూలము. ఆగమమువులం= 
(వ,థమైకవచనవ్ర త్యయ ములు గాక తక్కినవచనములం దాగమములుగం (బ్రకలలి కగు 

మువులు. 40 చే మువర్హ మును శ్షర్రి చే వువర్ణమును నాగమములుగ నగును. అట్టిమువు 

వర్ధ ములాతుదిని జేరిన పృకృతుల కందువర్భ్గకము పరముగా నుగాగమము వికల్పముగ 

నగును. వనము ఇఅందు:----ఇందు “ము' అనునాగమ వర్ణ మున క్రందు వర్ణ కము వరమ యః 

గాన నీవిధిచే నుగాగమము గలుగ “వనమునం'దనియుం గాకున్న యెడల “వనమంిదనియు 

రూవములగు, ఇటే వువర్ణాంతమున కందువర్ణ్శ కము పరముగా '“'భేనువునంిదనియు “భేను 

వంిదనీయు రూవము లగుటను గమనించికొనునది, ఆగమమువులనుటం జేసీ సహజిమువు 

వర్థాంతములకో పాము-'వేము-ఆము_ తావు అనునట్టి వానికిం బూర్వనూ శ్ర ముచే నిత్య 

ముగ నుగాగమ నుగుననియు దానం బామందు. 'దావందనునట్టి రూవములు గావనియుం 

గ్రహింపందగును. 'నక్కు.” లో నత్వయుత నకారము నుక్క్రు_ లో నుత్టయుశన కారము 

నిల్చుననుట స్పష్టము. ప్రవూర్వసూత్రాంతమునర జెన్పినరీతిని ద్ర లింగలత ణ శేషము 

ననుసరించి యుదం తామహాత్తుల కందువర్మ్మక ముగా గొన్నియెడల నాయక్రత్వమునయం౦ 

దను మొదలగురూవములం గూర్చికొనునది, 

బహుత్వంబున ద్వితీయాదివిభక్తులకు లడాగమంబగు. 3౧. 

రాములను- రాముల చేతను -వి థధాతృలను-వి థఛాతృల చేతను. 

టీ, బహుత్వమునం గల్లిన తత్తద్విఛ క్తలు వరములుగా6 (బృక్ఫతికంతొావయవము 
గను విభ క్తల కాద్యవయవముగను లడాగమము నిళ్యముగ నగును. డుమువునలు దవ్వు 
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నితరము లేకవచనబహువచనసా ధారణ వ్రత్యయములనుట స్పష్థముగాన వానినే బహు 

త్వ వాచకములుగాను వానితోం గూడినవానిశే బహువచనాంతములుంగాను నంగీకరింవ 

వలసీ వచ్చుట చేత బహుత్వమున గామును-రాము వేత మొదలగు వానియందలి విభ క్రులశే 
యాద్యవయవముగ లకారమును విధించెనని యెంచునది. బసుత్వమున ననుట నేకత్వ 

మున లడాగమము గాదనియు విభ కులకు లడాగగమమని యాద్యపయవముగ వానికిం 

'బేయుంటం చేసి బహుత్వ పృకాశనశ_క్తి దీనికీ యమరియున్నదనియు దీని విడిచిన 

బహుత్వ ప, కా*శనము జదగమియే చైవిషయమునకుం బ్రృమాణమనియు విభ క్షృవయవ 

నుగుటంజేసి యవయవిలోపమున నవయపలోపమును బృసక్తముగా సమాసము 2న్ 

నిధానము సార్థక మగు చున్న దనియు జెప్ప(దగును. “రామును అని యుండ సనీవిధిచే 

లడాగమముగా రాములనని రూపమగు. ఇళ్లై చేత మున్న గువర్భ్శ కములకు బహుత్వమున 

చెల్ల శబ్బ్దములమో౭ద లడాగమంబగుటను గమనించికొనునది. కాన నీవిభానము సరాషజంత 

ములకు సంబంధిం చినదని గృహం చునది. “విధాతృలను-వి ధాతృల చేత” అనునవి బుకా 

రాంతములద్వితీయాదివిభక్తులకు బహుత్వమున లజాగమము గలుగుట కు దాహరణములం, 

'“లుజసో లశసోఒలాం తాత్ ” అని ద్వితీయాబహువచన వ్రతృ్యయముగన్కు “మహా 

తోసి లావిభక్షా టాజౌ వచనద్వయే”అని బహుత్వమునం దృతీయాదివిభక్తులు వరముగాంగ 

నాగమముగను లకారమును విధించు చింతామణిని దానిని ' “శసస్స్యాదభయత్రావి లస్త 

స్వాట్లాది రుచ్య తే” అని మహదమహ చృబ్ద ములపరముగం బూరించునా భర్వణమును 

నాధారముగం గొని సూరి లకారమును నెల్లయెడలను విభ క్తుల కాగమనమునిన నొకచో 

విభ క్రిగన్కు నొక+-నో నాగమముగను నంగీకరిందవలసీన వ్రసక్తి గలుగకుండునని తలంచి 

యిట్లెల్లయెడల దానినాగనుముగ నే పేర్కొ నెనని గృహించునది. కాని చింతామణియు 

నాధర్వణమును, బహుత్వ వ, కాశక ముగ లకారను సెంచినట్టు తత్స్రణాళిక స్పష్ట 

పజ చుచుండుటం జేసియు, సూరి వ్మక్రియ విభక్తులకే యట్టి బహుత్వ ప్ర కాశనశ క్రి 

విశదవజుచు చుండుటం జేసీయు, సహజముగ బహుత్వ వ కాశనమునుజేయ లకారమే 

మర్థమగటంచేసియు,లకారాఖావమున నాయావిళక్తుల వే బహుత్వము బెలియంబడమిం 

జేసియు బహుక్వదో్యోతకమగు లువర్హ కమే యితరబహువచనముల లవర్హముగ మాణె 

ననుట సయు క్రిక మగుటంబేసియు నూరి కొకవద్ధతి గుదిరినను నది యార్జికదృష్టికిం బుషి 

యొనర్చునదిగామిని చ్రాచీన్మ వృణాళికయే  యిప్పట్టున సార్థకమని తోయిెడి. “నిలలు 

నీనా తా మున్నగు (చక్భశులయేకత్వబహు త్వములందు మాతృ్మము గలుగవని 

గ్కృహించునది, 
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సంచోధనంబునం 'జెకార్థం బయినవదంబుతు ధథియుకారంబున 

కకారంబగు, 9౨. 

ఓ రాముండ -టవృ మీమ-టళంభువ-టకొడుక, 

టీ. వకళ్వముంచెల్పు సంబోధ్యవాచకముతుది నున్న ఉకారమునకు అకారము 

నిత్యముగ నా చేశమగును, నీ కార్థము:---నీకత్వముం జెచ్వనదని భావము. నక్రత్వముం 

జెబ్వవదము తుదియుకారమున కకారము నంబోథనమున నగునని ఫలితము, 

పీరానముండ:..-రాముండు: ఇది యుేే వ్య క్తిం 'వెవ్వనపిగాన నే కార్ధంబైనవదము 

14 చే దీని కాది నామంత్రణమున ఓశబ్దంబగు, ఈసూశ్రముచే డుసర్ణకము ను కారమున 

కళారము రా “'ఓీరాముడ్ +-అ=పీరాముండ”" అనురూవ మగుళు. ఇళ్లై తక్కినవాని 

యుకారమున కకారము గలుగుటను గమనించునది. ఈకార్యము తత్పమములకే గాక 

తెలుంగుశబ్దముల కెల్లవానికిని సంభవించుననియు నందును నుకారము చకృళివృత్యయ 

ములలో చేదానిక్ సంబంధించిన్నదైనను నీకార్యము గల్పుననియు సూచింప 'ఓకొడుకి 

అను నుదావారణ మోయంబజెనని | గృహీంచునది. అనుదంతముల కిక్కా_ర్భముగాదనులేో 

ఫలమని యొంచవలెంగాని యవదాది స్వరనిత్యసంధివిధానమును నుత్వనిత్యసంధివి ధాన 

మును నిందుండంగ అకార ముకారమునకు నర్వా దేశముగవిధించుట చింత్యమనందగుః 

బవుత్వమున రాకుండుట తై యేకార్థమ ననుట స్పష్టము. (రాములా, గాదనుట్ర 

సంచోధనంబునందు. బదంబుతు దింయ కా రేకారంబులకు దీర ంబు 

విభావనగు. 33. 

సఓీరాముండా-ఓరాముండ-టఓ చెలియా-ఓ చెలియ-ఓహారీ-ఓహారీ - 

ఓతం డ్ర-ఓతం డ్రి. 

టీ, సంబోధనమున సంబోధ్యవాచకముతుది నున్న అకారమునకును, ఇ కారము 

నకును ద్ర్ధ్స ము వికల్పముగ నగును. అకార మాకారనును నికార మోకారమును విభాష 

నగునని భావము. ఆకారము వదనహాజమును బూర్వసూత్ర్తమువే సంభవించినదియుం 

గావచ్చును. ఇ'కారము మాత్రము వదముతుదిని సవాజముగ నున్న చే యని గ్రహించు 

నది. ఫూర్వసూ త్రమువే నకారము సిద్ధించినపిదవ దీనిచే దానికి దీర ము గలుగ “ఓ 

రాముండాి అనురూవ మగును, ఇకా-ర్యము రానివతీమున 'ఓరాముండ అని 

యగును. పీెలియా:----ఇది వదముతుదిని సహజిముగనున్న అకారమునకు దర్భ ము 

గలుగుట కుదాహరణము. దీర్ణ ము రానివత్మున “ఓీచెలియి అని రూవమగ్గును, 'ఓహరీ! 
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ఓహారి!' అనునవి యికారమునకు దర్భ ము వికల్పముగ నగుట కుదావారణములు. 

ఈవిధి తత్సమములశకేగాక యచ్చ తెలుంగుశబ్ద ములకును సంబంధించినదని సూచించ 

'ఓకండ్ర! ఓీకం డ్రి!” అని యుదావారించెనని యొన్నునది. 32-83 సూత్ర ముల చేం 
గలుగు కార్యములు నంబోధనవాచకళ మోకారము లేకున్నను సంబోధ్యవె-చకమునళ6 

గలుగునని గ్రృహించునది. 82.83 సూ త్రములకుం గ్రృమముగ “ఆమం కృ ణనుజసోస్త్సః 

క్ర మేణ చాదారదాగమావంతేఅను చింతామణిసూ శ్ మును, “సంబోధ చే వా దీర 

స్నా క్ష) యాగన్య తథాగ లే; 3? అనునధర్వణ కారికయు మూలములు. చింతామణి 

సంబోధ్యవాచక ములతువి యచ్చులకు, వకు శుతిగలుగుట సహాజమను తలంపుతోడంగా 

వలయు దీర్ణ విధానము సేయ కదార దాగమాదులను నామంఠ,ణ కార్యవిశేష ములను 

మాత్రమే మజ చెడి. ఆధర్వణ మానంశయమును దీర్చుటకుం బాటువడెను, దాని 

ననుసరించి సనూరియా వ చక్రి య్ర్ప డెననుట 'లెల్లము, 

కృతోత్కంబగు సంస శాత నామంబుసంబుద్దిడుజ్ఞునకు లోపం 

వీభావనగు. 5౪5. 

కీ రాము- ఓక్కవ్ల. పూర్వనూ త్రము శోత దీర్హ ంబు. ఓరామా 
టకృష్తా, సంస్కృతే నామంబనుటిండేని 1 టతమ్ముండ - టిబల్లిదుండ - ఇక్యా 

దులందు లోవంబు చేదు. 

ట్రీ, 'నామంత్ర, వో డుజిత్య న్య” అనునది మూలము, వాస్వా కారాంతము కై 

2] చే చే నుత్వముంచెందో యుకారాంతము లైన సంబోధ్యవాచకముల డుజ్ (వత్యయ 

మునకు వికల్చ్పముగ లోవము గలుగును, కృతోత్క_ము=కా స్ప స్పము'చే నుదంత మై నశబ్దము. 

సంస్కృతే నామము=నసంస్కృ్భృత ప్రాతివదికము, ప్రా పా లివదిక ము= (వృక్టయము చేరని బ్ర 

కృతి, సంబుద్ధిడుజ్జం= సంబుద్ధియంై నడుజ్ వ (సృశయము, ఓీరాముండ:---ఇందు రాము 

అనునది 2] లా నుక్వముం "జెందిన కృతోక్క ప్ర పు కృతి. దీనికి 22 చే డుజ్జు సిద్ధించెను. 

పిదప సీసూ తృ ముచే డుజ్బ్రునకు లోపము రాంగ “ఓీరాము* అని యగును, “2 దీని 

తుది యుత్వమున కత్వము గలుగ “ఓరామ”* అని యగును. 88 వే దీనితుది అ కారము 
దీర్భ ముగా “ఓరామా' అని యగును. ఇళ్లో తక్కినయుదావారణము వ క్రియ 

నూహించునది. సంస్క్భృత నామము సంబుద్ధి డుజ్జున కనకున్న “తమ్ముడి అనుమొద 

లగు తెలంంగుళబ్దముల డుజ్జునకును లోవము గల్లి “తమ్మ” మొదలగు ననిష్టరూవములు గలి 

“గెడిం గాన దద్వారణమున డై సంస్కృత నామసంబంధ మైన డుజ్జంనక ని చెప్పవలసీవచ్చె 

నని | క్రిందివివరణమున కథిప్రాయము, అనంగా నీవిధి కేవలము శా త్త ముచే సిద్ధించిన 
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'హా,సోో కారమంతమందుంగల సంస్కృత ప్రాతిపదికములశే యనిభావము. కృతోత్కము 

లని యనకున్న సహ జోదంతములకును నిక్కార్యము గలిగి శంభా (శంభుడు గురా 

(గురుండు) మున్నగు ననివ్హరూవములు గలుగవలనీవచ్చును గానం గృతాత్కమను విశే 

షణము కూర్చవలనీవచ్చెను. ఈసూూత్తముచే డుజ్జు లోవింవ దానికి ముందున్న 

సున్నయు దానియాశ్ర్యయము నశించిన ప పణమున నశించునని గ్రహించునది, తమ్మండు 

మొదలగువాని నసహాజరూవమును గూర్చి నే! సూ తృపుండీక నరయునది. ఇందు డుజ్జున 

కనుటంచవేసి ఏ2 చే డుద్డును కారమున కకారము గలుగకపూర్వ మే యీలోవము గలుగు 

నని ల్ హింవవ లెను, 

ఉదంతసంస్కృతనామంబుమాంని సంబుద్దిడుజ్ఞునకు నూకారంబు 

సుతం బాచేశంబు విభాష గు 8౫, 
ఓవిస్లరాక -టళంభూ3 - పతంబునందు - విష్ణ సడ - శొంఛుండ - 

శ్యాది. 
టీ, 'డుజతౌ చన ప్టుకస్స్యాక్సంబుర్ధానిత్యుతాం విదుః కేచిత్" అనునది 

నూలము, నహాజనుగ హృస్వోకార మంతమందుంగల నంన; గాల్ నామములకు6 బర 

మున నున్న సంబుద్షి ది దుద్టానష ఊ ర కారము వికల్చ్పముగ నా చేశమగును, వుతము 
౧౧ 

ఈ జజ తి మాతా శాలికముూ లభఘువేకమాతా కాలిక ము, దీర్ణ ము లేక గురువు ద్విమాత్రా క లి 

కము. పొల్లర్ధమాత్రా కాలికము. మాత, యనంగాం ' ద్రుటి. (త్రుటి యనంగా లభ్షుక 

రము నుచ్చరించుటకుం బట్టు కాలములో నాలవభొగము. టవిమ్షుండు:-.-- విష్ణుశబ్దము 

సహజోదంశసంస్కృతనామము. ర0 చే దీనికి వువర్ణకము సీద్ధింవని పక్షమున 22 చే 
డుజ్జగును. ఈడుజ్ఞ్జునకు సర్వా దేశముగా ఊకారము పృతము గలుగ “ఓవిస్థు4-ఊో=పీ 
విమ్షా” అని రూపమగును. ఇది గలుగనివతమున క్రి చే దుజ్జుకుత్వమువ కత్వము 

సిద్ధింప “పవిష్టుండ” అని యగును, 31 చే నిట్టిసహూజోదంతముల దుజ్జు లోవింపదు గాన 
“ఓదిప్లా' యను మున్నగురూవములు గలుగవు. వీనికి రీ0 చే వువర్ణ కము సిదించినచో 
32 స నత్వ్పమును తిరి చే దానికి వైకల్నికదీర్ణ మును గలిగి 'ఓవిమ్ణువ; ఓవిష్ణువా” అను 
రూపము లేర్పడును, ఆమంక్రణమే యిందు 'విశేసముగాని వ వ ప్రత్యయాదులు ప్ర వ,థమా 
సంబంధములే యని మయొబుంగనది. కొవున'చే సంబుద్దిని జ బ్ర త్యేకవిభ క క్గా శ్రా స్త ఏక ర్రలు 

గణింవలేదు, కక్కిన యుదాహరణముల వ పక్రియ నో గమనించునది. ఇందు సుస్క్యృాత 
Se 

నామసంబుడ్ధి డుజ్జునశే యనుటం జేసీ తెళయనుదంతము శి లెల్ల రీ2_కికి దూ తృవిహి ఏిహితము 

లకుం గార్యములశే పాలగునని ౫కి నాంచునది, చాన 'ఓజెట్టా-పీ వటా ఓడ రా. పివీ రాం 
ర 

సీరాజూ అను రూవములే పౌనంాడి. 
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సంచోధనంబునందు బహువచనంబున కారగాగవుంబగు. 3౬. 

ఓరాములార' - ఒక్ళస్ణంలార. దీనికిం బాతీకంబుగ దిర్హ ౦బగు - 
రీరాములారా- ఓకృష్తులారా. 

టి. 'అమంతృణనుజసో ERY కృమేణ బాదారదాగమావన్తే” అనునది 

మూలము. సంబోధనమున బహువ దన్నపృత్యయమున కంతావయవముగ “ఆరక” అను 

నాగమము నిక్యముగం గలుగును. పీరాములు, ఇది బహువచనాంతమైన సంబోధ్య 
వాచకము. ఇందు. దుగినున్న “లు అనునది నంబోధనమునందలి బహువచనము. దీని 

కంతావయవముగ “ఆరి అనునాగమము గలుగ “శాములుఇఆర = రాములారి 
అనురూవమగును. ఇట్టే తక్కి.నయుదాహరణ మూహ్యము ఈవిధి సమములే 
గాక యాచ్చికములకును గలుగును. 88 చే శారగాగమముతుది ఆ కారమునకు వికల్ప 
ముగ దర్భ ము గలుగ 'రాములారాి” ఇ త్యాదిరూవములు సిద్ధించెడి, “ఆరక్” అనునది 

పౌాల్టుక కారము పోవుప త్యయముగాన నిర్దిష్ట మున కంతొవయవముగ నగుననుట ఫున 

రు_క్షి, సంబోధనమున బహువచనమున కగు కార్యమును సూచించు సూ లీ మిది. 

మధవుపురువయోగంబునం డారగాగముంబు విభాషనగు, 3౭, 

వినుడు బాలకులు _ వినుడు బాలకులార; వచ్చితిరి కాంతలు. 

వచ్చితిరి కాంతలార. అన్న లార మిము నడిగెద నొకమాట -_ అచ్చట 

మధ్యమవురువ యో గంబు 'లేమిం జేసీ యార గాగమంబు నిత్యంబు. 

టి, 'అమం త్స ఇసుజసో9” ఈ అను చింతావముణిని బూరించెడు 'స్వాన్ల ధ్యమ క్రి 

యాయోగే వినా కో శ్, చిదాగముః' అనునాధర్వణము మూలము, మధ్యమపురుష., క్రి, 

యాయోగమున సంభోధనమునందు బహువచనమున కొరగాగముము వికల్పముగ 

నగును. సంబోధనమునందు బహువచనాంతమగు సంబోధ్యవాచకము మధ్యమపురుపష, 

శ్రీయ... గర్హయె దానితో నన్వయించుటయే  మధ్యమపురుష యోగము. ఇది 

బహువ చనాంతసంబోధ్య విషయముగాన మధ్యమపురుష క్రియ బపహువచనాంత మే 

య్రైయుండును. మజియు సంబోధన మెదుటనున్న వానికే యయ్యుడింగాన సామాన్య 

ముగ సంబోధ్యవాచకమును దత్కి_ )/యయు మధ్యమపురుష క్రియాక_ర్రయుు మధ్యమ 

పురుష్మక్కియయును (గృమముగం గాక తీరవు. వినుడు బాలకులు:--- ఇచ్చ చాల 

కలను సంబోధ్యము వినుండను మధ్యమపురుష కి యకం గం ర్హయొ దానితో నన్వయించు 

చున్న ది గాన ఏ6 చే నారగాగమము రాలేదు. ఈవిధి వికల్ప ముగాన ఏ6 చే నారగాగ 

మము పతీమునం గల్లిన వినుడు బాలకులారి అనియు రూ వమేర్పడును. ఆరగాగమము 
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౫గొనినష్పుడు రిని మే సీర మును సిద్ధింవనగును. ఊఉ వినుండుబొలకులారా! ఆరగాగమము 
గలుగనపుడు చాలకులనునది యేకార్ధము గామింజేసీ లీ2 చే ఆకారము సీదింపదు గాన 
“వినుడు బాలకులాి అను ననిష్టూపము గలుగదు. ముధ్యనువురున యోగమున ముఖ్య 
ముగ నూ వింద వినుండన్ను క్రియను మొదట నిడెనుగాన సంబుద్ధిని మా త్రమే బాలకులు 
వినుడు అని యుండరాదని సంభావించునది. “అన్నలార మిమ్ము నడి పదనొకమాటం 

ఇచ “అన్నలారి అనునంభోధ్యము మధ్యమపురుమ క్రియతో నన్వయించుట లేశ 

me గ_ధయె యుండుట యనునవస్థ్రకు( బాలంగామీ మధ్యమపురుషయోగ మన్న 

అారవనమునకు లేదు. మజకీయు నీవాక్యమున “అడిగెదను* అను లాడర్ల కో త్రమప్రురు 
ఊగసనచసాంత క్రియయే యున్నదిగాన దానికి చేననునడే కర్త _ర యయ్యొడి, దాన మధ్యమ 
పురుష క్రియాభోవమున మధ్యమ క్రి యాయోగమే యిందు సంబో ధ్యమునకు సంభ 

వించుట యనంభవము. ఇట్లు సంబోధ్యమునకు మధ్యమ పురుష యోగము లేనప్రు జారగా 

గమము నిశృముగనే 86 చే నగుంాని యీసూూత్రముచే వైకల్పికముగ సీద్ధింప 
దనియు దాన “అన్నలం మిము నడిగదను” అని యనరాదనియు సీ క్రి ందివివరణమున 
కక్ళ్ప్తాయముం. 

ఆదంతంబయి డీర్ల ర్ల వూర్వలోవధంబయిన మహత్తుమోంది విభ శ్రి 

అకారంబునకు రేఫంబగు. 3౮. 

చాలును. బాలురను - బాలుర చేతను, నృ పాలురు-నృ పొలుర ను- 

నృపాలున చేతను, దయాళుళబ్దంబున కిట్టు “రేఫంబు గానంబడియొడి. 

దయాళురు-.దయాళురను.దయాళు ర చేతను. 

టీ. “లాంతాత్తు రుకౌ” అనునది మూలము. స్రస్వాకార మంతమందుం గల్లి 

నట్రియు దీర్యాతరవర్ధాని కవ్యవహిత ఫూర్వమునం గల్లినట్టియు లకార ముపధగాం గల్లి 

నట్ట యు మహాత్తునకుం బరమున నున్న విభక్తిసంబంధమగు అ-కారమునకు శేఫము నిక్యముగ 

నగును. ఇదిజేవలము నమములక్షగువిధి. నుహూ ద్వాచకములై. దీర సృ సార్వక ములగు హ్కస్వా 

'క“రౌంగలాంత వ వ,కృతుల బహువచనల కారమునకు రేఫాజీళ మగునని భావము, బాల 1 

లు: బాల: ఇది యదంతము. లకారమునకుం బూర్వము “బా అనునదున్న దిగాన 

దీర ర్ఫన్రార్వము. లకారమువై నుండునకారమున కం త్యాల్లునకు ముందటిది లకార మేగాన 

లశారోజ ధము. మవా దాష్టచక ముగాన మవాత్తు, డీనికం టెం బరముననున్న విభ్గక్షిల కారము 

లువర్భకము, ఇది 12 చే సీద్ధించెడి, దీనిల కారమాత్ర, మునకు రేఫ మాబేశముగాంగ 

“బాల్ + ఉ=అని యగును, పీదవ 21 చే వక శ్యం తా కారమున కుత్వము గలుగ 
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“బాలురు అని రూవమేర్పడును, బాలు శాల శ ను;--ఇచ్చోో దీర్చ పూర్వలాంక ప్ప కృతి 

మో:ది లడాగ మల కారమునకు రేఫగలి గను గాన “బాలురను” ననురూవముసిద్దింటెను, లడా 

నమలకార రు నిభక్షిల కారము గాకున్నను విభ_క్ష్యవయవముగ 81 చే విధింపంబడుటం 

జేసి దీనిని విభ_క్టిగణే యంగీకరింవవ లెనని సూరియాశయ మేనట్టు బాలురను బాలురచేత 

నను నుదాహరణములం విశదీకరించు చున్న వి, (వకృత్యం తావయవముగవిధింపక విభ కా 

ద్యవయవముగ విధించుట కిట్రిచోటుల రేఫూజేశము దానికి గలుగుటయు ఫలము, లళేల 

క భేదవ్యవహారము ప్రసీద్ధమని యొంచినను దయాళువ్రకృతియందు సూత్ర కృవిష 

యము లన్నియు గుదిరినను, లకారాంతము గాకుండుటంజేని కేఫాదేశము దాని 

విభ _క్టిలకారమున రీసూ త్ర ముచే సీద్ధింపమిని దయాళుశబ్దమున కిట్టు శేఫము ఇగానంబడి 

యొడినని నూరి నివతించి సాధించురీతిని వివరణము (చ్చానీకొనవలసివచ్చెనని గృహించు 

నది. ఈవివరణమును సూరి యిట్టివి “ఆటచ్” అనుప్రృళ్యయముయోగమున సంస్కృత 

మున. గల్లినవిగా భావించి వ్రాసెను. కొందలు “దయాం లాలి గృహ్హ్లోతీతి దయాలః 

అనునట్టి కృత్రిమవ్యుత్స త్తికల్పనమువే లకారాంతముగా నిట్టివానిని సాధింప నెంచి 

సూరిప్రయాసమును వ్యర్థపణువ యత్నించిరి. కాని స్పష్టముగా “దయాణి అని 

నూరి యుదాహరించుటంబట్టి యట్టికృ తి, తి మో క్షి కల్పన మవిచారమూలకమును ననా 

కాంవ్సీతమునని లతణకర్త తలంచి (వనీద్ధ మెనరూపసాధన ప్ప క్రియనే యిట్టి వానిరూవ 

నిష్ప త్రివిషయ మున (హిం చినట్లు స్పష్టమయ్యుడిం గాన నమ్తార్హ ము పరి త్యాజ్యము, 

శరాలి.వాలి_క పొలి మున్నగువానియం దన్ని ధర్మ ము లున్నను దంతకగానరాకుండుటం 

చేసి వానివిభ కిల కారమునకు శేఫము గలుగదయ్యెను, ఇది యదంతదళ సార్థ శ్యము. ఖల 

'మొదలగువానియం దన్నిధర్మములు గుదిరినను, ద్ర్ధ్స ఫ్లూర్వము గాకుండుట చేశ శేఫము 

సిద్ధింవదయ్యెను, ఇది దీర్హ వూర్వదళ సార్థక్యము. రామ మొదలగుచానియం దన్నియుం 

గుదిరినను లకారోవధము గాకుండుట చేత శేఫాజేశము రాడయ్యెను, ఇది లోవథాదళ 

సార్భ క్యము, వాలశూల మున్నగుచాని యం బెల్ల యనియెల్ల సరివడినను మహాత్తులు గామి 

నిక్కా-ర్యము సంభవింవదయ్యెను. బా లేత్యాదులందు పృకృలతిస్థమగు లకారమునశే 

శేఫూబేశము సంభవించెడింగానం దద్వారణార్భ ము విభ క్షిలకారదళ మావశ్యకము, కాన 

సీసూ త్ర మునందలి దళము లెల్ల నన్వర్గ ములే యనియు, నింత కట్టుబాటుగ సూత్ర మును 
రచిం చిన నూరి వ్యాకరణసం ప్ర దాయేమును గట్టిగ చెలం గిన, ప్రోడ యనియు6 నెయింగం 

దగుంగదా! ఇందు దీర రృ ఫూర్వదళమును మాత్రము సూరి యవహోబలనికంెః గొత్తగం 
'జేశ్చిను (చూ. అవోబలజం - “లాం తొత్తు రురౌి అనునూ త ఈ, వ్యాఖ్య. పుట కరి 

“దిషక్టయు క్షలాంతంబుమోంది లులలకును "పరలా చేశంబులగువ అని చ్రూఢవ్యాక ర్త 

శాఫీంచి 'మల్లురకుక” అని పౌసస్తాన, వ యోగముంజూాకి యూాసూ త మును సవరింశెను, 
య UTP Ww + 
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కాని లకారష్రాసమున “మల్లులనని" తిక్కన విరాటవర్వ ప యోగ మగవడుచుండుట చే 

దీనికి లేఫాబేశము వికల్పముగ నగుననవ లెను, 

అవుహన్న పుంసకముల కదంతములకు మువర్ష్యకంబగు. ౩౯. 

వృతుము-బుజ్ ము; దై వము-కళ త్రము-అవత్యము, క్లీ బంబులు 

మి త్రాదు లనునూ త్రంబునం బాతుకంబుగం బుంలింగత్యం బతిచే 

నీించుటం బేనీ మి,తాదిశబంబులకు దె ఏరూవ్యం చెటుంగునది. జ, 
J టి ౧ ఢ 

మి తుండు-మి త ము. శరణుండు-ళ రణము, 
ల టల 

టీ, '“స్యాదమవా తాం విభక్తా సోశ్చ ము. అనునది మూలము. ఇందు 'ఆమహ 

న్నపుంసకములకు” అనునది ద్వంద్వసభూసము, అదంతములకు అనునది యాద్వంద్వ 

మునకు విశేషణము, కాంగా నదంతములైన యమహ ద్వా చకములకును నదంతమ్ముల్తైన 

నపుంసకలింగళబ్దములకును “ము” అనువ్రత్యయము వ్రథ్యమైకవచనమునం గలుగునని 

అప శ బళ్ళ నొ? జో wa య అల 
సూ త్రార్భము తేలినది. “వృషభ-_వృత-బుత అను పృకృతు లదంతములైన యమహా 

తులు. వీనికి మువర్ణకము గలు “వృషభ ము-వృత్షము-బుత్షము  అనురూవములు సిద్ధిం 

చును, "చైవ-కళత్ర,_అవక్య” అను నవదంతములైన నపుంసక్రములు.  ఏనికీ మువర్థ కము 

సిద్ధింప 'దైవము_కళ, త్రయు-అవత్యము' ఆనురూవము లేర్పడును. 18 చే నడంతములె, 

నపుంనకము'లైన మి తాదులకుం బుంలింగతు ల్యతయుం బక్షమున గంభవించెడింగాన 

wt అ జ = rd జ ము నదంతనపుంనక ములుగ నన్న 6బడినపు డీసూత్రముచే మి త్రము శరణము వ,ధాన 

పాత్రము మున్న గురూవములును నదంతపుంలింగ ములుగ సెన్నంబడినపుడు 21._.22లచే 

నుత్వడుజ్ఞులు సిద్ధింప మ్మిత్తుండు శరణుండు (మ, థధానుండు ప్యాత్కుండు మున్న గురూప 

ములును సిద్ధిం చెడినని యి క్రిందివిపరగామున కఖిషఫ్త్రాయము, దీన నదంతనపుంసకములు 

మవాదమవా ద్వాచకములలో 'ేవైనను మువర్షకమునే యం జెడినని ఫలితము తేలినది. 

ఆదం తొమహన్నపుంసకములం వరన్పరసా పేతీములుగాని-వై మువర్శకప్రా వ్లీనందు చున్న వి 

గాన నిచ్చో “అమహన్న పుంసకములు" అను సముచ్చయద్వంద్వము సంస్క్భ తశ బ్బ 

కా స్త్రసరణిని బొసంగదనియి నమహాత్తులైన నపుంసకములని కర్త ధారయము నంగీకరించు 

జక అధ లదు న్ ఈ దా శ అ ల fe టయొ శా స్త్రసమ్మతమూర్హ మనియు వృక్షము వృషభము చ్రైవతము నున్న గురూవము లీవక 

మున నమహాశషముక ల్శినగు నపుంనక తాష్టతి దేళమునను సిద్ధించుననియు గువ్తార్థ ప్ర కాళి కా 

కారు =, ౨౪ మ న న ॥ లు, శ శ్రీ మ. తాతా సుబ్బారాయశా స్తు లవారులును, శి, శ్రీనుదాంధ్ర, 

గురువరులు వరుల చినసీతా రామ స్వామిశా న్త్రుల వారును గూడి యీాసూ త మునందలి 

యనువాన్నప్రుంసకములనునది ద్వంద్వముగాం దీర్రానించుచు వ్రాసిన వ్యాసముల వైం దమ 
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సిద్ధాంతమును 'వెల్లడించిరి. ద్వ్వంద్వము శాస్త్ర నమత మగుంగాక. కాకపోవుంగాకం అది 

పండితవర్యులపర్యాలో చన పాత్ర మై వెలసీనది. ఇంక నీస్ఫూ తార్థము బాలురకును 

చాఠకులకును సోదావారణముగ నుబోధముచేయవ లెనన్న నమహన్న పుంనకమును 

ద్వంద్వ్వముగా నెన్న క తీరదు. మజియు నిది ద్వంద్వనమాసముగా సూరి యెన్న కుండినచో 

తక్కు_ం౦గలచోటులందున లెనే శబ్బసమూహమునంతను నేకత్వ నాచకశబ్దము చే నమహ 

న్నపుంనకమునకని బోధించియుండండా యని సంబచేసము గలిగడి. కాన నమహన్న 

పుంసకములకను బసువచనని'ల్లేశమునం జేసి దీనిని గర్మ ధారయముగ ఖావింవ లేదనియు 

దంద్భముగ నే యొంవెననియుం దోంచెడి, మువర్జ్యకప్రా ప్పియోగ్యములైన యదంతా 

మహాత్తులను నదంతనపుంనకములను చెండు తెగలను బోధించుటేే నూరి యమహాన్న 

పుంసకము ల నెననియు నాశండుతెగలును నదంతములే యగుట నదంళ ములను విశేషణ 

మును నిల్పెననియు దీన నీన్నూ త్రార్భము ప్ర, వ,;ధమోవబేశమునందు బాలురకు నుబోధ 

వగుననియు నూరి తలంచెననుట యయు_క్టికము గాదని తోంబెజి. భాప్యాది సనిమర్శ 

పర్యాలోచనము చే సూ త్రార్ధముల నెఖుంగ గ ల్లుటయుం వృషభము-వృవీ ము_ దైవత 

మి త్యాదులు కర్శ ధారయ సాధ్య ములు గామిని (గృమముగ నమహాత్తులగుట నపుంసక 

కార్యార్డ ములనియు నపుంసకత్వాతి దేశముం జేయందగినవనియు విశ్వనీంచి సాధించు 

టయు దూరతరదుర్లా)హ్యీయుక్రికవిషయములగుటం జేసీ సుబోధత్తై యమహాన్న పుంసక 
ములను దానిని దంద్టముగను వానియదంకతను జెవ్వు విశేషణముగ నదంతమనువదమును 

గ్రహింతును, దీన నదం తామహత్తులు పుంలింగములైనను మువర్ధకము నే పౌందుననియు, 
(వృతము నదంతనపుంనకములు మహదమహద్వాచకములలో. నెట్టి వై నను మువర్డ్మ క 

మునే పొందుననియంను (చైవతము, కళత్రము, జ్ఞానము) మువర్ష్మ కార్హ్హముల కెల్ల గుఆిగా 

లతణార్థ్యము గుదురువడెడి, రాము త్యాదు లదంతమహా దాష్టచకములగుటను బుంలింగము 

లగుటను నిధ్ధానికి విషయములంగాం జేయ నవకాశమే గలుగదు. కాన లింగమును 

గులిగంగొనక యదంతామహత్తులని సామాన్యముగ ననుటకున్కు లింగమును జేళొని 

యిదంతనపుంనక్షము లనుటకును బైని నిరూపించినల మ్యీముల సిద్ధియే కతమని సంభావింప 

వలెను, 

వానికి మువర్ణ కేతరంబయినవిభ క్ర కి పరంబగునపుడు 

ముగాగముంబగు. ౮౦. 

వృతేములు-వృత,మును-బుతీములు-బువీ మును. 

ట్. వథమైకవచనముస మువర్భకమును బొందందగిన మైశబ్బములకుం బృథమెక 

నచ నేతరములం వరనులుగా ముగాగమము గలుగును, వ్రథ్వమెకవచనమునం. దక్క 
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దక్కినవిళ క్రల యేకవచనబహువచన వ త్యయములు పరములంగాం బ్రృకృతి కంతావ 

యవముగ 'ము" అనునదాగమనుగును. (సృథమాబహువచనమును దక్కి.నవిభ కూలయేక 

వచనబహువచనములును బరములంగా నగునని తాత్సర్యము. వృత:--దీనికి 12 చే 

లంపర్జ కము. ఆది (వ, థ మెకవచ నెతరము గానం ద్ర కృతి కంఠమున “ముగాగనుముగా” 

- “వృత + ము +-లుజవృతములు” అనురూవము సిద్ధించును. వృతు:2 చే నువర్ణ్యకము, 

ఇది ద్వితీయైకవచనముగానం. బృథమైకవచనేతరము. దీనిచే ముగాగమముగా 

“వృత+ము + ను జ వృషతముకుి అని రూవమగును, ఇటే తక్కినయుదాహరణాము 

లావ్యాములు. వృత శబ్ద మదంతపుంలింగము. అమహ 'ద్వాచకము. బుజీశబ్ద మదంత 

నపుంస కామహాద్వాచకము, (నత త వాచకమగునపుడు) ఎలుగుగొడ్డు మున్నగు వానిం 

వ్వునైనను నదంకతపుంలింగ మే యగుంగాన వృత శబ్దమువలెచే మువర్ణ క ముగాగమ 

ప్రా ప్రీయాగ్యమయ్యెడి, “విభక్తా చి అనునవి మూలమని గ్రృహించునది, 

మువర్శ్యకంబునకు విధించుకార్యము ముగాగమంబునకునగు. ౮౧. 

మువర్ష్మకంబునకు విధించు లో పా దేశాది కార్యములు కము గాగను 

మునకు సహితము వచ్చునని యర్థను. 

టీ, ౫9 చే సిద్దించెడు మువత్యయమునకు విధించునట్టి కార్యము లెల్లను 4&0 చెం 
య శ్ రు రం 

గలిగెడు ముగాగమరూవమువర్దమునకును గలుగును, మువర్భకమునకు శాస్త్ర ముచే సిద్ధిం 

వడు లో పొదేశాదిరూవములగు కార్యవి శేషములు ముగాగమమునకును నిత్యముగ సంభ 

వించునని | క్రిందివివరణమున కభిప్రాయము. “లోవమనం గానరాకపోవుట, ఆదేశ 

మనంగా మజీయొకపర్ల మున్న దానిం దోసీ దానిచోట నిల్చుటి అని ముందే వివ 
వ ల 

రించితిని. అనంతరస్యూ త్రమున చిందువూర్వకబువర్డ మాదేశముగ మువర్ణకముగాగమ 

ములకుం గలుగుట నరయునది. ర్రి సూత్ర, మునం జరిత్రాదులమువర్శకముతో ంబాటుగ 

ముగాగమమును లోవీంచుటను గమనించునది. 72 చేం ద్రథమెకవచనముతోంబాటుగ 

రల; . ళ్ వ యోజనముల నరసి ముగాగమము వర్ణము లోపింవకుండుట గనునది ఇల్ల మ్యృక్రియా వ్ర 6 

కొనునది, 

మువర్థకంబునకు మాముడియేనిం బూర్జ బిందు పూర్వక బువర్థ్య ంబేని 

విభావ నగు. ౨, 

వృతుమ్లు- వృతుంబు; బుతుమ్లు _ బుతుంబు. ఫపూర్వనూ త్రము 

చేత ముగాగమమున కి కార్యంబగు, వృతృమ్ములు ~ వృతేంబులు, బుతు, 

ములు - బుతుంబుబు, 
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టీ, “ళదుపరి పునర్పుబూ స్యాతామ్ అనునదియు, దానిని “బౌవశే మస్య బిందు 

స్సా బ్రన్థావరే మేళనం భవేత్ * అని సవరించునాధర్వణమును మూలములు. ౨9 చే 

© ఇంగ నా స et సిద్ధించిన మ్ముపృత్యయమున కింకొక పొల్లుమ కార మాగమముగను పూర్ణ బిందువు ఫూర్వ 

మున6గల బువర్థ మును బర్యాయమున వికల్పముగం గలుగును. ఈకెండును సీద్ధింపనపుడు 

మువర్ణము సవాజరూపముతో నిల్చియుండును. మకారమునకుం (గింది మకారము 

జడ్లను మాముడి యని వ్యవహరించుట ప సీభ్దము, వృతము:---ఇందు మువర్ల కమునకు 
౮ టి లా 

మాముడి కలుగ “వృతమృు” అని రూవమగును, ఫూర్జబిందుపూర్వకబు వర్ణ మా దేశముగా 

'వృతంబు” అని యగును. ఈశెండుకార్యములం గలుగకున్న “వృతముి అని 

యుండును. పూర్వసూ తృ ముచే ము (సతయ మునకు సిద్ధించెడి కార్య ములు ముగాగమ 

మునకును గలుగనగుటం జేసి వృథమాబహువచనమునను దక్కినవిభ క్తులయేకవచనబహు 

వచనములందును నున్న ముగాగమమువర్ణ మునకును నీ కార్యద్వయము వికల్పముగం 

(ఎ 3 క్ శ లంగ వృకుమ్మలం. వృజంబులుం _ వృత ములు-వృతుంబుశు - వృతున్ఫును.వృతమును- 

త టూ వృతమ్య చేశ-వృ తంబు చేత-వృషము చేతి మున్నగురూ+వము లేర్ప శునన్ని యీ క్కిందివివ 

రణమున కళ్ళిపాయము. షే తక్కినవి యూహ్యూములు. మూలము 'పాబీనవధ తింబటి 
శ యి శత యి లు 

బువర్గ మును మువర్గ కముమో6ందం గూర్చి మురూవమును సాధథించెడి. కాల,క మమున 
మ మః గ 

నది ౦బు రూపమయ్యెననుట తెల్ల ము. 

లు-ల-న-లు పరంబులగునవు డొకానొకచో ముగాగముంబునకు 

లోపంబును దత్చూర్వస్వరంబునకు దిర్భంబును విభావనగు. ౪౩. 

వజ్రాలు - వ్యజ్ఞాలను _ వృజ్ఞాన; వగ డాలు - పగడాలను-పగ 

డాన. ఒకానొకచోట ననుట చే నీ కార్యంబునకుం బ్ర, యోగ వైర 

ళ్యంబు నూచింవంబడియొ. 

ట్రీ, “వికృత” క్వచిచ్చు లోపో మోర్టీర్ధ శ్చాత అదిమస్య భవేత్” అనునది 

మూలము, (పృథమాబహువచన్య వ, త్యయ ము “ల. అనునది. లి అనునది ద్వితీయాది 

బహువచనములందగు లడాగమముల కారము. “ని అనునది యుదంకేజడంబునకు స్త 

మ్యేకవచనమున నగు నవర్ణకము. పై “లు ల, నీ అనునవి పరంబులగునపుడు వానికి 

బూర్వముననున్న నాగమముకారమునకు లోసమును, నాముగాగమమువర్హ మునకు ముం 

దుండెడి యచ్చునకు దీర్ధ్స మును వికల్చ్పము౫ నగును, మువర్హ లోవతత్చ్యూర్వస్వర దీర్భ 

కార్యములు శెండును సన్ని యోగళిష్టములు, అనంగా మువర్గ లోపము గళ్తెనేని భూర్వ 

స్వరము దీర్ధ్స ము గాకుండుట సంభవింపదనియు శండు కార్యము లొకటినొకటి యా శ్ 



152 బాలవ్యాకరణము 

యించినవగుటం జేసీ మువర్ణలోపము గల్లినయెడల నవళశ్యము తత్పూర్వస్వరము దీర్ట 

మగునని యు భావము, మువర్గ లోవమున కంతటి ప్రా ధాన్యము గలదో యంకటి ప్రాధా 

న్యము తత్పూర్వస్వరము దీర మగుటకును గలదని గహించునది. వికల్పమని యెంచి 

వీనిని శండుకార్యములుగ భౌవించి యిది రానపు డది యది రానపు డిడి యని భావిం 

జక నొశేశార్యముగ భావించి వేసిన "రండు కార్యములను జేయుటయుం జేయకున్న 

ఇంటిని మానుటయుం జేయవలెనని తొత్పర్యము, వృజ్ఞము గూ లం:---ఇచ్నో లువర్ణ 

కము వరముగాంగం దత్ప్చూర్వమున నున్న ముగాగమ ముకారమునకు లోవమును నా 

మువర్ణ్య మునకు ముందున్న యచ్చగు “జ్ర” అనుదానియకారమునకు దీర్ధ మును గలుగ 
వజ్రాలు అను రూవమగును, సథ యమైకవచనమునందక్కం దక్కి_నవిభ క్రలవచనము 

లందు మువర్ష మాగమముగ 40 చే సిద్ధించినదనువిషయ ము విదిత మె, కాన లు-ల-ని 

అనువానికి ముందున్న మువర్థము ముగాగమసనంబంధి గాక యన్యము గాంజాలమిం కేసీ 

ముగాగమంబని విశేషించి యన నక్క. జ లేదనియు మువర్ణ మనిన జాలంననియు శంకింవ6 

దగును, కాని ఉణుము మెజుము మున్న గుశబ్దములందు సవాజముగాం దోంచు మువర్ణ 

మునకు లోవమును దత్వూరన్ష్టర మునకు దీర్చ మును గలుగకుండుటకును, మివ ర్షాంతమ 
లైన కలిమి బలిమి మున్న గుశబ్బములకు బహువచనము వరమగునపు ను భబ్దసిద్ధమైన 

మీవర్హము 45 చే మువర్హమణుటం  గలుగుంగాన నట్టి ము వర్ణ ములకు లోవమును దన్ని 

మి శ్తమెన తత్పూర్వస్వరదీర్ణ మును సిద్ధించకుండుటకును ముగాగమమని సూరి యశనని 
యొన్నునది. ఇటే లి “ని పరమగునపుడు (వ్వ క్రియను గమనించునది, వజ్ర ముః=టది 
మువర్ధ కాంతమగుట నుదంతజడముగాన వీ గారకము 18 చే సృష్పమ్యేకవచనమున 
నవర్హక కము సీద్ధించెడి. మువర్షకలోవమును నది నిమిత్తముగానగు ఫూర్వన్వరమునకు 
దీర్చ మును నొక్క_కార్యముగ నే యెంచెననుటకుం | గ ందివివరణమున సూరి యా కార్యం 

& 
బునకని యికవచనమున వ్యవహారించుటయొ ల్ మూణముం ఈ కార్యము గలంగనివత్ 

మున “వ వ ను _ * అనురూవ డు; హొం చునది. (బ్రైములు జ్కెములను వృజ్బమున అనురూవము లుండునని గ్కహొం న 

న్యూత్రమన 'ఒకానొకచోటి అని యనుటచే నీవిధి సార్వ త్రికము గాదనియం నచట 

నచట శ్రుతిసుఖము తోంచినపుడు చేయనగుననియు నీ (క్ర,ందివివరణమున కభిప్రాయ మా, 

మణీయు ముగాగమమువర్జ మునకుం బూర్వమున నున్న స్వరము దీర ము గాందగిన దగు 

నపుడే యాకార్యము చేయందగుంగాని కత్వూ ర్టస్ష్టరము దీర్చ చ మైయున్న సీవిధి 
యట్టిచోటుల: గలుగదనియు గృహించునది. ఇంతియగాక 'యీసూ్రముచేనగు ని 

కార్య మకశారముకంటెం బరషోగు ముగాగమముకారమునశే కలుగుననియు నెన్న! 

నగును. మూలమునందలి “క్యచిచ్చి అనుదళము ననుసరించి సూరి కొన్నియెడలనని 
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యి కార్యమునకు: గాచిక్క-కను నూచింటెనుగాని యిట్టిరూవములు నేంటివాజ్య యము 

నందు విరివిగం గన్నట్రైడి మూలము వికృత” అని తేలుంగువదములశే యీ 

'కార్యమగుననుచుండ నూరి నమానవము సాధారణముగ నెంచుట సరి గాదండ్రు గాని 

మూలము సమసంకలితభాషను గూడ _ విశ్ళతియని వ్యవహారించినట్టు కొన్ని 

సందర్భములు స్పష్ట్రవ వజుచెడింగాన నిది యొక దోషముగా చెన్న నవకాశము లేదని 

తోంచడి. వగడాలనియు నుదాహారించుట చేత నీవిధి సంస్క్టృృతనమాసమ సాధారణ 

మనుట స్పష్టము, అధర్వణుండు. “హ్రాయళో వైక్ళతవబే లోపో దీర్ణ శ్చ మోర్మతఃి 

అని ప్రాయశ్శబ్దముబే వై కృతము గానిదానికిని నీవిధి గల్హునని సూచించుటే సూరి దీనిని 

సమాసమ సాధారణముగ చెంచుటకు బీజమని యెన్నునది. ఈ'కార్యము కువర్ణ కము పర 

మగునపుడును గానంబడెడి” అని ప్రైఢవ్యాకర్త 'భిమోనకున్వత్తునో” అని యుదావా 
రించి యాసూ త్ మును సవరించెను, ఇ కా-ర్యము బహునచనములంచ యగబడు చుండు 

టం బేసియు, 'అదివర శే అని యధర్వణుం డనుటంబేసీయు, “లులిలనియు, ప్రాణానం 

గలు గంగనను మున్నగు (వ యోగములంబట్టి “నీ అనియు సూరి మూలమును "పవరించి 

యుండనోపును. మానుగ ౪ ధృత రాష్ట్ర డు ప్రాణానంగలుగంగ; వా౭డినారా చంబువరల 

నీనిటలానన్ 3” ఇ క్యాదు లేక వచనంబులు' అను కవిజనమండన వాక్యములు ముఖ్యముగ 

మూలములనందగు రెండతీరములుం గాని యంతకుమించినయమీరములు గాని గల్లినవణము 

లంచే యిాలోవ దీర్ణ ములకు బ్రసక్రి కి యగవడెడి, దీర స్స పూర్వ; ముగాగమముస క్రికా_ 

ర్యద్వయము గలుగదనుట పూర్వస్వర దీర్ధ వి భానమునం జేసీ "తెల్లము, 

ఇగ్ధారాయుగంతంబుల ప్ర భమైకవచనంబునకు లోవంబగు. ౮౮. 

ఇ కారాంతములకు బే ౦ బ్రములకు మణి యుగాగమాంతం 

బులకుం బృథ మైకవచనలోవంబగు. హరి _ గిరి - శ్రీ - ధీ. 

5. టీ, ఇక్=ఖ ఈ లంతమందుం గల వృకృతులు. శ్లౌ-రై. ఉగంతములు = రీర 

చే హ్రస్యోకార మంఠమందుం. జేరిన ప్రకృతులు. _వైవానివృథ మైకవచనమునకు 

లోవము గలుగును, ౨ -[ఉగంకములు=రాయుగంతేములు, సృథమైక వచన "మెద్దియో 

ప్రాపిని సూ చించువిధులంబట్టి యూహించువది, ప్రాప్తిని సూచించువిధి లేనప్రు డనుక్త 

మిళతరవ్యాకరణమునుబట్టి గ్ర గ్ హింపవ లెననువద్ధ తిని నంస్క్చృత వ్యాకరణము ననునరించి 

“నీ అనునచే [వ ప్రభమైకచపనవ వ వృత్యయమనుకొని ేవమును చేయునది. పహారి:---ఇది 

మహ దాష్టచకము. నిక 22 చే డుజ్జు ప్రా ప్రించెడి. ఆడుష్జునశే యీసూత్రముచే నిత్య 

ముగ లోవము గలుగ “హరి"యని రంవచగును. గిరి: ఇదె యమహచ్య్యావళము. దీనికి 
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శ్రథమైకవచన మోదియని విధించెడువిధియే లేదుగాన ను అనునచే న్రథ మై కవచన 

వ్రృత్యయమనుకొని దానికే లోవమును జేయ “గరియని రూవమగును, ఇకారమునకని 

సామాన్యముగ ననుటం జేసి యాకారాంతములక్రును నీ కార్యము గలిగెడింగాన శ్రీ ధీ 

అనునట్టి వాని (వ, మైకవచనమును లోపింవెడి, శీ శ్రీ థీలకుం (బ్రథమెకవచన మిద యని 

విధానము శానపాదు గాన “ను అనుదాని నే ప్రభమేకవచనముగ నెన్నవ లెను. గ్లౌ,_ 

ఇది మహ దా్రచకమన్న “గాండు" గావ లెనుగాన దాని వారించి “శా అనియే వ్రథమైక 

వచనరూవమును సాధింవనిందు దీనిం జేశ్చనని గృహించునది, “క్రై” ఇది యతునొర్యాం 

న్నిన | వము శీ కముధథ నార్భకము, దీనిని స్రీ స్త్రీలింగముగానె న్నన 57 చేం శ మోకవచనలోనము నిది సిదింెడి 

గాని యిది మూండులింగములందును వ రించునదగుటం జేసీ వీంచి యిందుం ేళ్చనని 

గృహించునది, కేవలము రీ స్త్రీలింగముల వృథమైకవచనమునక స ర్? నూ శ్ర 

మనమాని శీ శ్రీమున్నగు సవాలాంత కీ స్వే రగముల నిందుం జేర్చుట యనుచితమని తోంబక 
పోదుగాని హారిమున్నగు నికారాంతముల క స్త్రీ లింగములకుం బ్రథమెకవచనలోవ 

విధానము వానినందు6 జేర్చినను జేయక తప్పదుగాన ని కారాంతసాదృశ్యము ననుసరించి 

యీిశకారాంతములను గూడ నిందు జేర్చుటయె యుచితమని నూరి యొంచెనని 

తోంయిడి. మజియు 57 సూత్ర మమపహాత్తువై మువర్గ క మునందందగిన యదంత స్త్రీ లింగ 

ముల ప్రథిమైకవచనలోవమును విధించెడింగాని తక్కినవానికిం గాదని యుదహరణ 

సారన్యము ననుసరించి యన్న-కో నీవిధియందలి “ఇకో అనునది ఇఈలంతమందుంగల 

ఫుం స్రీ లింగశబ్దముల శెండింటి వృథమైకవచనమును లోపించంజేయునద ెడి సారస్యము 
'లేలునుగాన సార్ధకమయ్మ్యొడి. క ప్రకృతులు స్వార్థ వరములగునపు జే యీాశార్యము 
గల్తెడింగాని బహు వీ, హిసమాసాంతగ రము శె లె నఫుడు ర చ్వాచ్యములనుబట్టియే యాయా 

ప్రభమైకవచనములు గలుగునని గృహించునది, 'సోర్లుగితః, స్రీవద్శ్లాల” “ఐ కారాంతం 

నరా పేణ మలే భవతి అను చింతామణి | ప్రథమనూూత్రద్వయమును దుదియాధర్వణ 
మును నాధారముగాం గొని నూరి యిట్లు 'హత్రింతెకు. రుక్కు-రాట్టు = మరుళ్తు- 

మున్నగునవి యుగాగమాంతములు, వీనికి “రి చ సవర కము గలుగ కుండుటకై ప్రథ 
మైకవచనలోవము నిత్యముగ విధిందంబడియొనని (గృహించునది, 

ఇత్తునకు బహువచనంబు పరంబగసనప్ప డుత్వంబగు, రః 

హారులు - గిరులు - కవ్రలు - రవులు - యామినులు - భెమినులు, 
తవర కరణంబు చే దీర్హంబున కుత(ంబు లేదు. శ్రీలు ల స్రీలు _ లకోరీలు. 

టీ. “ఊద్విభకా” అనునది మూలము, (హా స్వేకారమంతమందుం గ లశబ్దములకు 
బహువచన వత్యయము వరముగాంల వానిశుదియికారమున కుకారమా బేశమగును, 



తత్సమపరి చ్చే దము. 15్ర్ 

తుదియికారము . (హ్కాస్వముగాన నా దేశమగును కారమును హూ హృస్వమె యగును. 18 చే 

డుమువునలు దవ్పం దక్కిన వెల్లను నుభయములుగాందనుట టే ప బహువచనములం బెల్ల నీవిధి 

గల్లుటను బహువచనములకు ముందు లడాగమము తోంచియుండుటను గమనించునది. 
పహారిషటలు;---పహారియనునది వా సే్ట కారముతుదిని గల్మవ వ,కృతి. దీనికి “లం” అను బహు 

వచనము వరము7*0గ౦ దుదినున్న యి కార ముశారముణా యాట హార్ ్డ-౫లు=వారులుిఅని 

రూవమేర్పడును. ఇట్టే తక్కినయు దాహరణము లూవ్యాములూ. ఊఈవిధి యిదంత మహ 
దమహ త్సాధారణమని సూచింప “వారి కవి=-యను మహదా్యచకములతోడి 
“యామిని---గర యను నమహద్వాచకములను గూడ నుదాహరింవెను. సూత్ర మున 

నికారమని సామాన్యముగ ననక “ఇత్ * అని తకారపుంబోల్లును జేర్చి నిన్రైళించుటం జేసి 

హా, స్వే కారమున శే యా కార్య మయ్యుడిం గాన శ్రీ-లకో రీ మున్న గునీకారాంతములతుది 

నున్న దిర్లే కారమున కుతష్గము గలుగదనియు దాన 3 శ్రులు-లకోరులు మున్నగుననిష్టరూప 
ములు నరిభవింవవనియు సక్రి౦దివినరణమున కళిప్రాయము, లకోరీశబ్దము జేశ్యముగాన 

సూరి చెప్పకున్నను న చ డేశ్ళువది అనుమూలము ననుసరించి న్ న్యూతృముచే నగు 

(వ్యాసము గలుగదని (గ హీంపక తీరదు. మజియు నిందీకారాంతముగ దీనిని నిస్తే 

శించి యుత్వము రాదనుటంబట్టియే చేశ్యములగునిట్టి వానికి హృాన్వము గలుగదను 

తలంపు సూరికిం గలదని నొక్కి చెప్పవచ్చును. కాన లకోరీలనియే రావము లేర్పడెడి. 

-శీ,-నున్నగు నీకారాంకము లే కాక్షరము లగుటంటబేసి లర్ చే (వా,స్వము గలుగ 

దనియు దీనిచే బహువచనము వరముగా నుత దేశము సంభవింవక శ్రీలు స్త్రీలు 

మున్న గుయాపములే యేర్పడుననియు గృహించునది. ఈ కార్యము లకొ'రీలను నుదావార 

అము ననునరించి తత్స మాచ్చిక కసా భారమని తలంచవ లెను, 

వికృతియం ధీకారాంత ముల యుపో త్త మెత్వంబునకు బహువచనము 

పరంబగునపు డుత్వంబగు. ౮౬. 

వచ్చుట నికృతిళ బ్బముశె సంస్కృృతస మెతరంబు గృహింప 

వలయు. కలికి.కలుకులు - ములీకి _- ములుకులు _ చెలీమి- చెలుములు. 

బలిమి -బలునులు. డాపో త్త మేత్వంబున కనుటం చేసీ జిగి - నినీ _ ఇత్యా 

దులం దుత్యంబు లేదు. జిగులు - నిసులు. 

టీ. “ఇదుపో త్త మో క్రమానాం బహువచన ఉపోత్తమే క ఇద్భవతి” ఆనునది 

మూలము, ఇందలినికృతివదము నంస్కృృతసమములకం టె నితరమగువదజాతిని బోధించు 

నని సూరియే [క్రింద స్పష్ట్రవజచి నాండు. మూండువర్భ ములు గలపదమునందలి తుది 
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నున్న యచ్చునకు ఉత్తమము అని పేరు. 'దానీకిం బూర్వముగ నున్నయచ్చునకు 

'ఉపో త్రమము” అని “పీరు. ఊత్తమమునకు సమిపముననున్న దని యర్థము.  మూ౭డు 

వర్ణ ములుగల యఖండపదమునందలి యచ్చులకీ"పీరులు సిద్ధించెడింగాన నందు6 దుదినున్న 

యు త్తమమునకు సమిోవముననున్న యచ్చు శ్రమమునకు ముందున్న చే యగుంగాని 

వేటోకటి గాంజాలదు, మూంటికంటె నెక్కుడువర్ణ ముల వానిలో. దుది చానికిముందున్న 

దానికిని నీసంజ్ఞ గలుగుననుటకు 47 సూ త్రమునందుం బిడికిలి యని యుదాహరించుటయే 

'పృమాణము., సరమున నచ్చు త్ర తమమునకు 1 నంభవించినను నది వజోకచదమునకు సంబంధిం 

సోకే గాని తనకు సంబంధించిన ని గామి నర్జానితోం బ్ర కయ్ యిసంజ్ఞకుం జూవట్రదు, 

ఇది యి'కొరాంతములతుది యికారమునకుం బూర్వముననున్న యికారమున కశారము 

నాదేశించువిధి యగుటం బేసి మూండుపర్ణ ములు గల ప్రకృతులలోం దుదికెండువర్ణ ము 

లికారాంతముల్రై యుండునవియే యిందు శేరందగినవనుట స్పష్టము, ఇట్టనుటం జేసి తక్కిన 

విదంతములై యుండ రాదనిగాని తన్చక యుండవ లెననిగాని గృహింవరాదు, వాకిలి మొద 

లగువానియందివిధి వ_ర్థింపదు. కలికియను నట్టి శబ్ద ములందును పోండిమ్మి తాలిమి, మేలిమి 

అనుమొదలగువానియందును నీవిధి వ_ర్టించు, కాన యధథార్హ ముగనుపయోగిం చుకొనునది. 

క లికి మూ౭డువర్థ ముల పృకృతి. ఇందు దుదివర్థ ముగు కకారనుపెనున్న యికారము 

క్రమము నాంబడును, దానికి ముందున్న లకారముపెనున్న “యికారము” ఉఊపో త్తమ మనం 

బరంగును, దాని కుతర్ప్వమా దేశము గాంగ “కల్ చాటాచాకి గాలు అని యగును, పిదవం దుది 

యికారమునకు వవ వే నుత్వము గలుగ “కల్ డాక్ గాడు చాలంజకలుకులం. అనీ 

రూవమగును, ఇటే తక్కి_నయుదావ్ఫాతు లూహ్యములు, మూ+6ండువర్ణ్య ములం గల 

యఖండవదమునందలి తుదియి కారమునకో ముందున్న యిుకారముకార మగుననుటం జేసీ 

జిగి-నిసి మున్నగు 'రెండువర్ణ ములవదమునందలి తుదియికొరమునకుం బూర్వ్టముననున్న 

యికారమున కు కారాజేశము గలుగదు గాన, బూర్వసూ తృ ముచే బహువచనము వర 

మగునపుడు తుదియికారమున కు కొర మాబేశముగాలయ 'జిగులు-నినులు” మున్న గురూవ 

ముే సిద్ధించెడిం గాని “జాగులు.నునులంిఆఅను ననిష్టరూవములు గలంగవని యుపో త్త మేక్వ 

మునకనుటం జేసియను ,క్రిందివివరణమున కఖప్రాయము, ఇదంతములై న తుదిరెండువర్ణ ము 
లఅంగల మూండువర్డ ములుగల యఖం డాచ్చిక వదముల లో ఇండ వవర్శ ముపై నుండుని కార 

ము కారమగునని ఫలికమును గ్ర పీ హాంచునది, సమితి మున్నగు సంస్కృతనసనమముల క్ క్యా 

ర్యము వికృతియందనుటం చేస్ గలుంగదు గానం బూర్వస్నూతృ్కముచే నుత్వము తుది 
యిత్వమునకుం గల్లి “సమితు” లనియేగాని '“సముతు లనురూవము సంభవింవదని యెన్నునది, 

కిటికీ. బావిలీ మున్నగునవి జేశ్యములగుట వానితుదియచ్చునకు వ్రాన్వము గలం 
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' క 9 నా కున్నను సీసూ త్రమున నికారొంతములనుసామాన్యో క్రిం జేసి యాకాలాంతములు గ్రావ్యా 

ములై వానియువే త్త మేత్వమున కుకషము గలం కటికులం. బెవులులు_మున్నగురూప 

ములు దుర్వారము లగునని తోంచెడి, కాన 4ర్ సూూత్తమునందువ లె నిత్తనుట యావళ్య 
కము. లేదా శీర్ సూత్రమునందలి యిత్తనున చే యిందలియికారవదము చే బోధింవం 

బడుననియేని గృ హీంవవలసియుండును, ప్రాచినకవి పయో గారూఢము లిట్రైవి గామిని 

న ఏవించలేదపో. 
స 

కలన ఏథభనవార్థాదులయు పో తృమెత్వంబున కుత్వంబుగలుగదు.౮8౭ 

వందిరి - వంపరులు; విడికిలి - విడికిళులు; రావీడి _ రావీడులు; 

క్రిందివాని యుపో,త్త మేత్వముల కుత్వము నిళృముగ 

సీద్ధించుచుండ నొకయనుగముము వ, యోగానుసారముగ నేర్పజచి నిషేధించుచు 

న్నాండు.'ర.ల_డి అనునవి యువధ గా6 గలవదములయుం దొమిది మొదలగు వదముల 

యునుపో త్రమే శమునకు బహువచనము వరమగునపు డుత్వము గలుగదు. పంది రి: లది 

రోవధము, తుదియచ్చునకు ముందున్న వర్ణ మువధయని ముంచి యుక్తము, య 

వరి యగు ని కారము తుదియచ్చు. వానికి బూర్వముననున్నవర్ష ము రేఫ కాన 

శేఫమున కువ థానంజ్ఞ సిద్ధించెడి. వు ఆకీయుం నిట్టిరేఫ మువథగాంగలవదముథఅందు. దుది 

యిుకారమునకుం బూర్వమున నుండెడయికార ముపోత్తము మనంబడునుగాన దాని 

కుత్వము గలుగదు. స్రార్టసూ శ్ర ముచేం దుదియిత్టమునకు మాల్య, ముత్వము గలుగు 

“వందిర్ -ఊ-లు=వందిరులు” అనియు రూవము సిద్ధించును గాని 'వందురులు' అనునవ 

రూపము గలుగదని గ్ర హీంచునవది. విడికిలి:-.--ఇది మూంటికం టె నెక్కుడుపర్ధ ములు 

గలవదముం లోవ భమ ఊ_త్తమసంజ్ఞ కంబగు దీనితుదినున్న యికారమునకుం బూర్వ్వమున 

నున్న యువో త్త మేశారంబున కుతేష్టము గలుగదుగానం6 బిడికులులను నవరూవము గలు 

గక పూర్వసూ త్ర క ముచేం దుదియి కార ముశకారమె వీడికిలు లనియీ రూవ మేర్పడును. 

ఉపోత్తమఫూర్వమునకు విధానమే లేమి నుత్వమథ్ధానికిం గలుగదని గృహింపవల 

యును, పీడికిటులనుటం జేపి ఆచ్చిక 18 చే బహుళముగ ల కారమున కలభఘుళ కారమగుట 

సూ+చితము, రావిడి;_ ఇది డోవథము. రాపుడులని గాక రావీడులని యాపమగును, 

తొమ్మిది ఏ బని నవార్థను, తొమిది "లెక్కా ప్ని'వేం 'జెవ్చంబడునుగాన నిది నవార్థ 

మయ్యొను. తొమ్ముదులని గాక తొమిదు లనురూవమే దీనిచే సిద్ధించెడి నవార్థాదు 

లనుటం జేసి తొమింతోంబాటుగ నాదిశబ్బముమే ; సంఖ్యా వాచకములే చోధ్యముల నని 

గ్రహ్ంవక ఎనిమిది - వగిది-చెయిది-మున్న గు నుపోత్వ మేత్వమున కుత్వమునందందగని 
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వెల్ల నిందు జేర్ప్చందగునని యాదిశబ్దఫలమును గృహించునది, ఇంక నవార్భము నజార్డ 

వదముతోడి యాది శబ్దము చే వాచ్యములును దకారోవధములే యగుటంబేనీ నవార్థాణూ 

లనుట న్యూక్రమున మాని రలడలతోంభాటుగ దశారమును జేర్చి రలడదోపభం౭ంల? 

కనినం జాలసని శంకింపనగును. కాని “వెలిమి-రాపిడి అనునుదావారణములు (క్కశకూ 

ముగ ౫6-47 సూత్ర ములం దగపడుటంబట్టి తద్ధిశాది ప్ర త్యయముల యోగమునం శ మీ 

యు త్త మోపో త్త మేత్వత్వములం _ సీద్ధించినవదములవిషయమునం గూడ _ నీవిధా లం 

వ ర్హించునని విశదముగు చున్న ది గాన మగంటిమి- పేదతిమి.చూడికి.సోలికి.కోరికి. మున్న ౫ 

వానియుపో త్త మేత్వ ముత్వము గాకుండుటత్తై దోవధమనక నవాస్థాదులని యాడి ఆ బవ 

మునే సూరి గృహించెననుట యుచిశము. ఆదిపదవాశ్యముల కివ్విధి యథా (వ ccna) 

ముగ గ్రావ్యామని నవార్థాదులనుదళే మందలి యాదివదమునుబటై గృహించునది. 

ఉకారాంత గోళబ్దంబుల కంతట వువర్ణ కంబగు. రర. 

తరువు - ధేనువు - మధువు - గోవు. అంతట ననుట స్త్రిలింగక్మ్క 

మైకవచనలోవ బాధనార్థము. 

టీ, “సర్వత్ర, దోతోర్వుర్భవతి” అనునది మూలము. హ్రస్య్వోకార మంతముయశియ€ి 

గలశబ్దము కును, గోశబ్దమునకును, నంతటవువర్ణ కము వ్రథమెకవచనమున సిద్ధిం ను+ 

భేశు_గో శబ్దములు స్తీ లింగములగుటం జేసి ర్? చే నిత్యముగం బ్రభమైకవచనలో జ యం 

సంపా ప్టము గా దానిని చారించ నంతటనంటినని నూరియే యంతటననుదాొనికి ఫల ముం 

వ్రాసీకొన్న వాండు, ఈనూ త్ర మునే స్త్రీ లింగములకుం గలుగువువర్భ కము $57 చే లోకీ 
దని ఫలితము, తీరుః=ఇది యుకారాంతకప్రుంలింగము, పృథ మైకవచననున ఇరు ముద 

కము రాగ తరువనురూవ మేర్పడును, మధుః==ఇది యుకారాంకనసుంన క ఈ 

వువర్ణకము గలుగ మధువని రూపమగును, గోేఃఐది యోకారాంత స్రీ నిం? వయం 
వువర్ణ క్రము దీనిచే సిద్ధింప “నోవు” అని యగును. అంతట ననుటంజేసీ 57 చే నుజుద క 

లోవము రాదనియు దాన భేను.గో-అనుననిష్టరయూపము లేర్పడవనియు గృహిం యజటి, 

మూలము “పీతోక' అని యోశారాంత ముల కెల్ల పువర్ణ కము ఏధించుచున్నక bu 

రాంతములందు గో శబ్దమొక్క_టియే పువర్ణకమునందుట కర్షమె యగవడుచుండుంశి 
జేసీ సూరి “ఓతోక' అనుదళము 'నొదరించక దానిస్థానమున గోశబ్దమును మా త 
నిలిపెనని గ్రృహించునది. 'రై-గ్లౌ” అనువానికిం బతమున 64 చే నోశారాంత అస సకం 
చినను 44 ౯ నో కారాంశములస నచ్వాని ప్ర పథ మెకవచనము నిత్యముగ లోపిం యు టిం 
చేసి పువర్భ కాంతము 'లై యవి గన్సట్లవని యెసన్న, మూలము మువర కమువ తె జీ . 2) 
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ర్ధృమును బ్రత్యయాగమరూపనముగ సిద్ధించుననుటకు సర్వత్ర యనంగా సూరి దానిని బ్రథ 

మెకవచనలోవ పబాధనార్థమని వరిగణించెను. న్] చే మహాత్తుల కుదంతములకుం బత్మున 

దుర కలుగుననుమాట 'మబువరాదు. ఈ కార్యము మహతీమహ దమహ దార్టాచకము లై న 
వాబోదడంతముల కయెఢ, ఉగాగమాంతేంబులకు 4} వం గాథ మైక వచన 

లోవము గల్డుంగాన నవి వువర్ణ కార్ల ములు గాంజాలవు. 'స్త్రీలింగములు గాని యుదంత 

ములగు సమవా ద్వా చక ములకు గొన్నింటికి తరు వాసు మున్నగు వానికి వువర్జ కము 

వికల్పముగ6 గలుగుటయు రాసు అనుదానికిని, నర్జా వువర్ణ కాభావ మగవడుటయు 

నుదంతములు కానివానికిం గొన్నింటికి ధరు వు కర్తువిత్యాదుల కుళ్వవువర్ణ కములు 

వికల్పముగ నగుటయుం6 బ్ర యోగసిద్ధము లైయుండుటచేం గొన్నియదంతములకును, 

అక ను - అసంబుద్దె భ వెద్వావుర స్తియామ్ - భ వద్ధ ర్గాదిశ భా నాం ముశ్చవుశ్చాత, 

క్, చిత్” అనునథర్వణకారికల ననుసరించి ప్రౌఢవ్యాకర్త రాహుబావుశబ్ద 

ముల కంతట లోవంబు వై కల్పికంబు = అర్థ్ధాదులకడయచచ్చున కుత్వంబును మోద 

వువర్ణ్శ కమును వైకల్పికముగా నగునని సోదాహరణముగ సూత్రించి సాధుత్వ 

మును బైవాని!$ం గల్సించి సూరి యీసుత్ర్త మును నవరించెను. ఈ యో యోూగ 

ములం మోందిసూత్తమునందలి బహుళగ్రవాణముచే సాధ్యములగునని కొందజండ్రు, 

వృథమైకవచనమునను బై వానికి వువర్థ కము వికల్పముగం గలుగవలసీయున్న దిగాన 

బన్బువచనము వరమగునపుడు వుగాగమమును విధించున్తూత్ర మునందలి బహుళ గ్ళహా 

ణముంబట్టి యేకసచన మున వువర్ణ కవికల్పత సాధించుట యయు _క్టికనని తోంవెడి. ఆ 

వతముపారు మణలీయొకలాంగగునను బహుళ పృ యోజనమని యెంచి పెరూవముల 

సాధింతురని తేలంవవలయును. వుట్టువు మున్న తెలుంగు నుదంతములక్రును వువర్ణ కము 

చూస ట్రౌడిం గాన నీవిధి య.వంఠతసామాన్యవర మనందగు, 

వున గర్గ కేతరవిభ క్రి సరవుగువో నుకాఠాంతంబులకు బహుళంబుగా 

గోశబ్లంబునకు నిత్యంబుగా వుగాగముంబగు, ౮. 

తరువులు - తరులు - భేనువులు - ఛేనులు - గోవులు. 

టీ. 'ఉద*తోర్వుర్భవతి మువత్” అనుదానియందలి “మువల్ ” అనుదళ మిట్లు 

స్యూత్తించుటకు బీజము. ఉకారాంతములకుం బ్రథమైకవచనమునం దవ్పం దక్కిన 

యిశరవిగ కుల యేకభచనబహువచనములు వరముగాంగ వుగాగమము వికల్పముగను 

గోశబ్దమున కంఠట నిన్యముగను గలుగునని యర్గ ము. తరు-లం:-' తర అనునదుకా 

శాంతము, దీనికి బహువచన వ ప్రత్యయము లువర్ణ సము వరముగాం ,బ బ్రకృతి కంతావయవబీ 
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ముగ వువర్ణకమాగమ ముగ6 గలుగ తరువు శలంజత రువులనురూవము సిద్ధించును. వుగా 

గమము వికల్పముగ నగునదిగాన నది రానివతీమున తరులని రూపమగును, ఇటే శరువు 

లను-కరులను, తరువువేత-తరుచేత,  మున్నగురూవము లూహ్యూములు, తక్కినయుదా 
న ©) లి ఆఅ ఇ a ద కి సృాతుల్మవ్య క్రియ నిట్లే గమనించునది. శ4ీని-49 సూత్ర మలందుదంతమనక యుకారమని 

సామాన్యముగ ననుటంచేసీ యూకారాం.తె కొతరశబ్దములకును నిక్కా-ర్యము గలిగి 

భ్రూవుమున్నగు రూపములు సిద్ధించెడ, ఏ కొతరశబ్దములు గానివానికి ప్రాసము సీద్ధిం 

వెడింగాన నుదంఠములే యగును. కకారపొల్టుగూర్చినది యంతావయవముగ నగునను . 

మాటను నాగమమన మజియొకవర్హ మధికముగం గలుగుననును కిని మజువరాదు. 

ఉకారాంతంబగు మహత్తునకు వువర్ణకము బహుళ ముగానగు, ౫౦ 

విమ్షువు-విష్టుండు; ళంభువు-ళంభుండు, వసున్రు-వసు(డు, 

టీ, “డుజ్మవాశ్సదానాం వా అనునది మూలము. ఉకారాంతమైన మవాద్వా 

చకమునకుం బృథమైకవచనమున వువర్ణకము బహుళముగ నగును, వువర్ణకము గలు 
గనివతమున 22 చే డుజ్జు సిద్ధించెడి, వువర్జ్శక్రము గల్లినవత్ మున వువర్థ కేతరవిభ రులు 

వరములగునపుడు 49 వే వుగాగమమును డుజ్విర్హ కము సిద్ధించినవత్ష మునం బ్రథ మెక 
వచ నేతరస్థలముల లులని మున్నగుడుమంత కార్యములను గమనించుచు. ద్రక్రీయ 

నూహించికొనవలయును. శంభ:---ఇది యుదంత మహద్వాచకము, దీని కీనూత్ర ముబే 
వువర్ణకము గలుగ శంభువగును. ఇది రానివక్షమున 22చే శంభుం డగును, ఇట్టే కక్కిన 

వాని పృ క్రియను గమనించునది, చాళ్తాదవైప్టవుండు గాన సూరి విష్టువను నుదాహృృతిని 

దొలుత నుంచెనని తోంవెడి. స్వయంభువు-మనువు-మధువు-వటువు మున్నగు నుకారాంత 
మహద్వాచకములకుం డుజ్వర్థకముతోం బ్ర యోగమగవడమి నిందలిబహుళ గ వాణ 
మునంజేసి వువర్ణ కము వానికి నిత్యమని కొందజిర్మడు. కావచ్చును. కాని సూరి వివ 
రింపమికిం గతమగవడదు.  “మనువట్వాదిశష్టానాం నుడుక్ని శ్చ వయుజ్య'లి అని 
యధభర్వణుండు మూలమును వివరించి వైమవాద్వాచకములకు వువర్ణకము  నిక్యముగ 
నగునని శాసించినవాండు. కేతన యధర్వణుని, త్రావ నే యనునరించినా:డు,  అవో 
బలునిమార్ధ మట్టిదియె. కాని “మధు _ వటి అనునవి డుమంతము లైనట్లు “చండ 

స్ఫూర్తి వటుండు గాంచె్మఅను మున్నగు భౌగవతవై జయంతీవిలాసాది కావ్య ప్రయో 
గములవలన విశదమయ్యొడి. సూరి యిట్టి చిక్కును గమనించీయే _కావలయు? 
బ్రైచీన్న వృ యోగసరణినిబట్టి యిట్టి బానివిషయమున *జీమియు చ్రాయక నిప్రణముగ 
సూత్ర్కమున బసుళపదముం గూర్చి వానిష్ర క్రియను గనునించు భారము పాఠకుల వైనే 
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మోంపినాండు.._ కాన బ్రయోగానుసారముగ నుదంతమవా ద్వాచక్రముల వుడుజ్వుర్డ క 

ములసంభవమును బహుళవదముంచేసీ పాఠకులు గమనింవవ లెనని ఫలితము తేలెడి. 

క్ర దు వ నాగనూత ౫౧. 

కద్రువ - కదు ద్రొవలు. కద్రువను - కద్రువలను. 

టీ, నాగులకల్లి కద్రూశెస్టముే బం జెవ్చంబడినపుడు కొదువ అని యదంతవకా 

రాంత మై యుండునని తొత్పర్యము, ఇటే కక్కి_నవిభ క్లివచనములందును నదంతవకా 

రాంత+మె 'క్మద్రువలు-కదు,వలను-క ద్రు _ఎకదునల వేతి అని యుండును. ఉఊకారాంతవిధియగు 

48 చే సాధింవరామ్ దీనిని నిపతించి ష సాధించెనని (గృహించునది. శా శ్రముచే సాధింవ 

గానిదాని నిట్టుండునని శాసించుట నివతించుట, ఉకారాంతములలోే “శేదియు నదంత 

వకారముతుదినందునది లేమి నిది నిపత నార్హమయ్యెను. ఇది నాగమాతను జెచ్వునది 

గాక గోరోచనాద్యర్థకమగునపుడు “కద్రువు అని వువర్ణాంశంబై కరి కి విషయమై 

రూవమగునని యెన్నునది. 

బముకాఠాంతంబున కత్వంబును శ్రీవద్భావంబునగు, ఏరు 

ఖెాత-జూమాత-క ర్హ_భ _ర్హహ_ర్హ-గంత-వాంత. 

టీ. బుకారాంతములగు ప్కృకృతులతుది బుకారమునకు .ఆకార మాబేశ 

నుగును, యఆఅీయు నట్ట కారా దేశ మునందిన యావదములు స్త్రీలింగములవంటినియు 

నగును. న్మీన్షద్హావము= స్త్రీ లింగశబ్దధర్మ ము. బుకారము వాల్లు వె వటువరూవముగ 
త్త “స్పష్టము. బూకారాంకంయున కనుజా ర్యేకవచనసామానో్య కించేసీ మహాద 

మహ దాష్టచకములగు బుకారాంతముల కెల్ల నఠ్వ స్త్రీవదా వనముల నివ్విధి విధింవెడి. 

'భ్రాళృ:లాఇది మహద్వాచకమగు బుకారాంతము. దీనికి 22 చే నిత్యముగ డుజ్వర 
కము ప్రా ప్లంచుచుండం దద్వారణార్థ ము నీవిధిచే నత్వ నీ తున ద్భావముల విధింపంబడి 
మెను, గమాందిన్తూత్రము'ే బుకారాంశముై న వి ధాత్రాదుల కళ్వ స్త్రీ వద్భావములు 

విభాష నగుంగానం బతమున డుజ్వార్గ కమును నట్టివాని శేర్పడియెడి, 57 చే నిత్య 
ముగం బ్రథ్యమెకవచనము భోేవించుటరీ స్రీ స్ర్రేవద్భావమును. విధించుటకు ఫలము, 

భ్రాత: పేనిళుదిబుకారమున కకార మాబేశముగాయ.. 'భ్రాల్ + అ=ధ్రాతి అని 

యగును, స్త స్త్రీవద్భావాతి దేశమునం జేసి ర్ చే నిత్యముగం ప్రభ మైకవచనలోవ వము 

గలుగ “భాతి యని రూవము సిద్ధిం చును రీ ప్రకద్భాన నిత్య విధానమునంచజేసి యిది మహ 

దార్చచకమైనను నిళరవిభ క్షి కవ చనములందును స్త్రీ లింగశబ్ద కార్యము లే గాని డుమంతమహా 

.త్క్కార్యములు న్యాగమాదులు సిద్ధింప వవనియు దాన భ్రాతలు - భ్రాతలను లో నేత్ర 

మున్న గురూవము'లే యేర్పడునని గ్రహింపవలెను, రూపసాధనమకోజకే శీ స్త్రీశ్వేవిథా 

2] 
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నీముూడని ముట్టి యతిదిష్ట లింగ శబ్దముల విశేషణములళ మా త్రము ప్రీ త్వాదులు గలుగ 

వని 'విశేవ్యమాశ్రే స్త్రీ సీ శా స్యాత్ డుహ్రాస్యాతాం చ భీదశి అను నాధర్వణో క్రిం 

బట్టి యవశ్యమంగేకరింపందగు. ఆక్వస్త్రీ తని ధానము లుత్వడుజ్ఞులను మవహాదృకారాంత 

ములకును, నందు శ్ర్రీశ్వము మువర్ష కాదుల - నమవాద త్వాంతబుకారాంతములకును; 

గల్పుగకృ్కండుట క్లే విధింపంబజిననిగాన నీవిధిచే నదంతముంలై నవీదప మరల నుత్వాదులు. 

రారాధాయని శ్లంకింప నవకాశమే లేదు. ఇల్లే యీవిధిచే కీ స్త్రీనద్భావమునంది యదం్తి 

థము లై న, 'యమహాద్యాచకములగు బుకారాంశములకో 89 చే మువర్డ కాదులు నలున్త 

నని సంభావించరాదు. దీర్చ మగు బబూకాము .మృగ్యమగుటం దదంకముల ప్రి క్రియా, 

విషయమ్సున శంకయే "లేదు. మూలము డావ్ ప్రత్యయమును “జాబవి ధాత్రా చేరు 

అన్ని విభాశ్రాది వ్యతిరిక్త కములగు బుకారాంతములకు నిత్యముగ విధించి యిట్టేదావమ్లు 

లన్న సాధించేను, మఆకియం విధాత్రాదులక “తస్య చ చా అని నూ త్రించి పక్షమున 

దుజాదులంగార్చి కృశార్భమయ్యెను. మూలముబత్మున 'దీర్ణాణాం వ్ర హ,స్వఃస్యాల్ 

అనుదాని చే నాశారాంకములకు ప వా,స్వము సిద్ధించును. “డావ్* అనునది డ కారము. 

పోను వృక్యయముగాన (డిళ్తు) నది తుదినున్న సంస్కృత వ్యాక్ళ లి పద్ధతిని టినంజ్ఞక 

మగునట్టి బుకారమును లోపింవంటేసి యగునని గ హింపవ లెను. దీన 'జాబవిధా. 

శ్రాదే జి అనునది దీనికి మూలమని ఫలితము తేళెడి, మూలము సంస్కృత వ్యాక్ళళతి. 

ఇస్థతింబట్టి స్ర్రీక్వముం గూర్పుటేే * డావ్? అనెనని యెంచియో, జావ్ప్రిత్యయాంక 

ములు ప్రాస్వాంకముతై నను డువర్థ కాదులు స్రీశవి ధానము 'లేక దుర్వారములె యగు 

నని కలంచియొ, నూరి యక్వ స్త్రీ క్వవీ భాన మె యిట్టి రూవములసాధిరివ మమమనియొంచి. 

యిట్లు సూూత్రింబె. తక్కిన వానిర్ర కీయ బ్ర భాతేయను రూపమునటే గమనించునద్ని, 

భుదొలీవాచేకములగు 'బుకారాంకే ములు కీర్రష్థయమన నిత్యముగ నంస్కాత ఇష్ట 
కృశిపద్ధతి ననుసరించి యంద దగినవి, గిర్ వే స్త్రీ (వ్రత్యయసహితము లై అర్ యిందు 

ద్ర వేశింక నర్హ్ల ములగుటం చేసీ యట్టి శబ్దములు బుకారాంకముశై. తెలుగున నగబేకు. 

తడు సదురమి నవి యీాసనూ త్రమునకు విషయములు గాగజాలవని గృహించునడీ. 

కాంగా చీప్ప్రత్యయాంతములు 1 గాంజాలని విధాత్రా, తా దులకరోటె నితరములగు, మహ 

దమహాద్భ కార్గాంతము లీసూ త్ర మునకు విషయములని ఫలితము నెన్నునది, ' దాన, 
స్వన్భ-మాళ్ళ-విత్ళ - హోతృ_మున్నగునవి యింభె. చేరందగినవయ్యెడి, మ 

విధాతృ ధాతృ దాత్ళ సవితృ నెతృ శబ్దంబులకు మహత్తుల ఖో 
కత స్తీ సి చ్ర్రనద్భావంబులు విభాషనగు. ౫9, 

విధాత - విథాతృండు - థాత - థాతృండు - దాత- దాతృయ- 

సవిత = సవితృండు - నేత - 'నేతృండు, pe 
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టీ, 'అవిధాత్రా చేశ, తన్య చ వా” అనుమూలమును, “విధాతా సవితా ధాతా: 
నేతా దాతా చ వాడది, భవంతి సవి ధాత్రాది సద న్యేన డుజిస్టి తాః అని విధాత్రాది 

గణ మిది యని వివరించునాధర్వణము మూలము. సూరియం నీయైదుశబ్బముల నే వికల్ప. 

ముగ డుజ్జునంద నర్హ్శములని "లెక్కించుట చింతొవమ ణ్య భర్వ ణ'కారి కాహోబలవండి 

తీయముల నె మాలముగం గొ నెననుట కొకపరమువమాణము. మహద్వాచకములై. 
బుకారాంఠములై న యీయెదు పృళృతులకు (విధాతృ- ధాతృ- దాతృ-సవితృ- నేళ్ళం) 

రజి చే నగు నత్వస్త్రీ సద్భావములు నికల్చ్పముగ నగును. అత్వ స్త్ర వద్భావములం గలంగని 

పక్షీమున మహత్తులగు వీనికి డుజ్యార్థ్భకము న్యాగమాగి డుమంత కార్యములు సంభవింవ 

విధాతృండు _ విధాతృలు = విధాతృలను-విధాతృనిచేత మున్న గురూవములు గలిగడి, 

అత్వ స్రీ వద్భావములు గల్లు నెడల విధాత-విధాతలుం - విధాతలను - విధాతచేత అను 

మున్నుగురూపములం  సిద్ధించెడి. ఇట్టే తక్కిననాల్దుదాహరణముల వ్య క్రియను గమ 

నించునది. జీబంతములు గా౭జాలని ఏధాత్రాదివంచకవ్యతిరిక్తములై న బుకారాంతము 

లెల్లం "బూర్వసూ త్ర మునకు విషయములనియు మవాద్వాచక విధా ధ్యాతా,దిశబ్బపంచక 

మిధ్రానికి విషయమగుననియు ఫభితమును గ్రృంహిచునది. 

నామంబులతు దిదిర్భంబునకు హన్వంబగు. సో, 
ల్లి 

రమా - రను - వనితా - వనిత . విద్యా - విద్య _- లశ్నీ = లశ 
జాకీ జా 

వ్ గ అకార కో ఇన ఆ 
నేనానీ- నేనాని, ఇట్లు కృత ప్రా స్వములకు హ్రాస్వాంత ములకు బో లె 

గార్యంబగు. లత్షులు - నేనానులు - నీరులు, 

టీ, దీక్ఞాణాం హా చ్యాన్వస్సా్యల్ * అనునది మూలము, నావమమన6గా.6 బ్రా తిపదిక 

నునుమాట ఛూర్వేమేయు కః కము, ప్రాతిపదికమనం బ బ్రక్యయము చేరని పకృతి. బ్ర పాతివదిక 

మంల తుదినున్న దీర్ధ్య ము , హ్రాస్వోమగును. వా “స్వజీర్ధ కరము అలచ్చుధర్శ దలు గానం 

బ్రాతివదికముల తుదివర్ణములపై నున్నయచ్చు పొట్టిదగుననియు6 దన్లూలమున నా 

యచ్చున కాశ్రయమైనహల్లును 'చా,న్వమగుననియు _గ్రృహించునది. ఈయచ్చా 

యచ్చను భేదము * లేక యెల్ణయ చ్చులును బ్రాతివదీకముల తుదినున్నవి హ్రస్వములగును, 

వ్రాస్వరూవములం జేందందగిన సీర్ణాచ్చులనే యీవిధానము. దాన ఐకోలు దీర్ణాచ్చు 

లైనను వానికి వృాన్వరావము శేమిని (వ్యానము నిద్ధింపదు. మణీయు శా స్ర్రసిద్ధను 

'లెన దిర్ధాంతములకు (రో-న్లో) నిట్టి వానియో కారవి ధానమునకు వ్యర్థ కలుగుంగాన 

హృాస్వము గలుగదు. నీదంతము లగవడవు గాన వానివిషయమునం బ బృశ్నయేశేదు. ఇంక 

సొహాన్యముగ దీర్ధముల్తే ప్రై పాతివదికములతుది నగపడునవి అత ఊ” అనునచ్చులే 
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టనణాన వౌని కీసూత్ర, త ముచే వ్రాస్వము సిద్ధించెడె, దీర్ధాంతములను బ్రౌతిపదిక ముం లంగా 

గృహంచి సమములను సంద జేయు వ్ర శ్రియ యది. రమా:__-త
ుదియా కారము 

చ్రాక్వమగా 'రమియగును. ఇది యా కారము. వ్రాస్వమగుట. కదాహరణనుం. ఇల్లే 

తక్కిన" “యాకారాంతములకు |హా (వా,స్వమూహ్యుము. క సేనానీః: ఇవి యోోాకౌ రోరిక్ 

ముల తుదియోకారము (వా వ్రాస్వమగుట కుదొహృ తులు, దీనిచే [వా వా,స్వము ౫లుగ 

'అత్తీ- సేనాని. యనురూపము లేర్పడును. ఇట్లే వధూ మున్న గుమదంతమంలు చుక 

యూశారమునకు వాసము గలుగుటను గమనించునది. ఇట్లు దీనిచే త్రూన్వకు 

శేయంబడి వృస్వాంతములై న యాయాయచ్చులుగల వ్రకృతులకు మవాదమజా న్న పా. 

శ్రీవాచకక్వమలను, బుం న్ర్రీనపుంసక లింగ త్వములను, య కేతోోశ్వాంకత్వముల నూ, “నన 

సరించి యాయా శార్యవి శేషములను జెప్పు నాయావిధుల చే నాయాక
ార్యములం గలి 

నని గ్ర హీంచునది. హా (వ్మాస్వ్టము లై "లె నపిదవ , (వా,స్వాంతములకు6 గలుగు శా స్త్ర పాప చమ 

లగశస్యముల కవి పొలగునని భావము. రమ: వాస్వాంత మెనదీనికి త్, శ 

ర్రిథ మైకవచనము నిత్యముగ లోపించుటయే యీనిత్యనిభానమునకు ఫలము. లయ: 

ఇని చా, స్వేకారాంతమయ్యెంగాన నిళ్రాసూత్ర, ముచేం బ బ్రథ మెకవచనలో మ ముత 

క్వ నూస్ర ముచే బహువచనము పరమగునపుడుత్వ మును జెంది. త్తే -లత్లులు-ల ఊహలను 

అక్షి చేశ - = లక్షులచేత - మున్నగురూవముల నాయావిభ కులం  దందుటయే యిాాిళ్య 

if ప్రాన్వవిథానమనక ఫలము, ఇళ్లే సేనానీశబ్బమునకు నిత్యముగ వ్రన్వముం7హాకు 

బలో "ఫలమును గ్ర హించునది. ఊదంకమెన వధూమున్నగునవి నావం కనా 

జ వే వువర్ణ కాదులను యథాసంభవముగ నందందగునవగుట మే తసన్నత్య్వప్రా ళా 1 

అ ఫ్రలమగును, కృత వ్రస్వంబగునను నూరివివరణమునకుం బై ని వివరించిన డే వ్ 
శా ప్రానము 'మోందినూ త్రము ననుసరించి యేకాతరముల తుది దీర్ణ మునకు వ్కాన్వమా, 

లదు. ల రమా. అ, శాన _ అనునుదావారణముల ననుసరించి పుం స్తీ లింగ మాశైక 

గ్రదాశీతనకవవాచ్వాధకవాపై న దీర్జాంతముల కీ కార్యము గలుగనని భలిశను. 

/. 
॥ 

tan ' 
1 

| (1 ప; 
శ్ wy ma 

' 

నీక శ wo ప్రంలింగ ము- _టటౌవరణసారన్యమ ననునరించి వి_స్త స్తములకే 

మూవీకి యనుట. స్పష్టము. + కాని 'నదినుతగురుకర్ణ శల్య నాగపురిశుల్ ; నలినరజ మ్ల గంధీ 

యమునానది కుంగకకు్గమలు అను నన్నయ్య ప్ర పృ్యయోగములంబట్టి సమాసగత భా 
(వానరము వన ర రశియే 
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మూలమును సవరించి మైచానికి సాధుత్వమిజెశు, జీబంతమునకు మాత్రమే యాతడు 

సాధుత్వ్తమును బ్రసాదించుటంబేసి “మహి మంగలతమన తీరసి క తావిలసనములు అను 

సూరన ప యోగము చ, కారాంతరమున సాధించికొనవలసియుండును. ఈ కరాకారాం 

తములై న న సంజ్ఞా వాచక ములకు, నొన్నింటికి శేవతిప్కుత్తుండు;. అజమీరము; మున్నగు 
వానికి వృన్వమును సంస్కృృతవ్యాకర్తలే వృసాదించుటంటజేని మైవ యోగములు 

నిశ్చాధమయ్యెడి. మఆీయుం “తి”అనువర్భ  మంతమందుంగల _క్టిన్స )క్యయాంత 

ములు దప్పం దక్కిన కృదంకాక్ళదం తే కారాంతము లెల్ల వ్రాన్వదీర్ణాంతము లుభయ 

ములు నయ్యెడినని సంస్కృృతవ్యాకర్తలే శాసీంచియుండుట చే “కనకతోణిధరంబు 
కార్తుక ముగా; ధరణిధవద త్తనివిధో వధ; పురం, ధి వర్ణ యుంతయై;" ఆను (శ్రీ నాథ-కృష్ణ 

రాయ-రామరాజభూపషణ వ్ర యోగములు సురక్షీ తములయ్యుడి. మై వృ యోగవ్యాళ్ళతులం 

జాడంజూడ 'హ,స్వ దిర్జూంత శబ్ద విషర్యయ మాదినుండి యుుభయభాషి భాజ్బా యములందు 

ఛందోనిరోధమునంచేసీ కవులానర్ప: గన్స ట్రెడినని ఫలితము తేలినది. 

పఏకాతరంబులకు హ్రూస్వంబు లేదు. ౫౫ 

టీ *న చైకవన్టే౭పిి అనునది మూలము. వీ కాచ్చుగల లేక యేకాతరముశైన 

వ పృకృతులతుదిదీర్ణ మునకు హృస్వమగును. ఫూర్వసూ తృ ప్రాహ్మవాస్వ కార్యమున కీని షే 

భము, నీ కాతరశబ్దము లేదీర్గోర్చును గలిగియున్నను స శేధమునకుం బాలగుననియే 

తలంవవ లెను, మై దీనికి “వా 'వాన్వము గలుగదు గాన త_మ చేత మున్నగురూపములె 

గలుగునని గ,హీంచునది. ఇట బై ఈక నదీర్థాజండై కాతరోేబముల బ్ర శీ యాదు లూహ్య 

ములు, ఇందలి యు దాహృుతులం నువాత్యనువా ద్వాచక స్త్రీ లింగనపరు!  ఈయే కాతరశబ్ద 

ములు సమాసాంతముల నున్నపుడును, సమాసపదమును బన్వాత్షరము7గా నెంచి వూ,స్వము 

పూర్వసూ త్ర తముచే వానికి జేయరాదని “కావలియై నురరాజ్య శ్రీ వాలింవంగ; నకల 

కూ నేలె;' అనుప్రయోగములు తెలి పెడి, ఇది కేవలము తత్సమములకు సంబంధించిన 

పరిక వ్భేదమని తలంచియొ పూర్వసూత్రము కేవలసంస్క్భ్భతసమములవిషయ మగుట 

దేశ్యముల కానూ తృముచే ప్రూస్వప్రా ప్రియే లేదని యెంచియొ దిర్ధాంత బేశ్యములు 

ప్రావీనవాజు యాదృష్ట్రములని భావించియొ విదవం గల్లినను నట్టి వత్యల్పములని 

యెొంచియొ మూలము 'న చ బేశ్యవదే” అని దేశములకు (హృస్టము గలుగదని స్పష్ట 

వజచుచున్నను దదనుసారియయ్యు సూరి వానిమాట సీసందర్భ మున దలంవండయ్యును, 

సామాన్యముగ నీవరి చ్యేదము సంస్కృతసమములకు సంబంధించిన్నదెనను బ్రత్యయాగ 

మాది సామాన్య కార్యములు త త్త ద్చేశ్యములకును గలుగవలసీయుండుటం జేసియు, శగి-4ీర్ 
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సూత్రములందు యథ్యాక్రమముగ పగజాల్కు లకోరీలని యుదావారించియే తత్సరి చేద 
నత స్త సూత్ర, ముల చే నగ కార్యములు వలసీనచో బేశ్యములకును గలుగునని నూర్తిదే. 

సూచించియుండుటం జేసీయు, 46-47 సూ త్ర ములు శేవలమాచ్చికశబ్ద ములకు. సంఖజ9ధి,.. 

చినవగుటం జేసియు, ర్ విధిచే నింక వేళ్యనుందన సూర్వవిదిచే వా స్య నము. 

AE Tan 

half 

యగుసూరికి విధియని యనక "ఫడు. అన్య దేశ్యములు _వెఠిణీ మున్నగునవి యాతనిస మ్మ . 
తిని బొందనివగుట వాని నీవిషయమునం దలంవకుండుట యుచిశము గావచ్చును ' mn 
'ేశ్యాన్య దేశ్య్ళములు దీర్గాంతములం  ఎవ్వుతరళట్టము లై నను వాసికి దీర్ణ ము We: ట్, 

ముగం గలంగదని “తేలినది. శాని ' వాసో బేశ్యేతు వా క్వచిత్” అని  యధర్వణుండు 
J hy DAs, fa rt సాంగు ములకను గొన్నియెడర నా హా ర్రన్షమాత శాసించి “శ్రల్వలకోరియం, న 

బడియెడి. కానం వ. ననుసరించి త4._55 సూ (తృములలో నియం చే 

బహుళ వదముం జేర్చి యథాసంభవ ముగ6 బ్ర యోగసాధనమసకు దారింజావుటి; య పత్ర 

మని తోంచెడి. : 

వృద్ధాదుల డుజ్జునకు లోవము విభాషనగు. ౫౬ Erion 

వృద్ధు - వృద్ధుడు - మూర్ధ - స్ట నీచు - నీచుండు . 

గృహ స్థు- "స్పవాస్టుడు _ చార్యాకు - చార్యాకుండు 

9 $ టీ *'ధూ ర్రమూర్యా సీచవృష్థావుదంతావవపి సమత", ఉల్వేన్రైవ భవంత్యశ్యే 
అనునాధర్వణము మూలము, మవాద్వాచకములై ఫుంలింగములై యదంతములై 

యుత్వడుజ్ఞంలనంది వృద్ధుండను నిట్టిరూవములం (బథమయైకవచనమునం జెంచెడుశబ్దముల . 

సృథమైకవచన (సృత్యయమగు డుజ్ఞునకో లోవము వీకల్పముగ నగును, ఉత్వడుజ్టులం 

పరస్పరా శ్మితములు గామి ననంగా నొకదానీరాక కొకటి యాధారము గామిని 

డుజ్జు లోపించినపు డుత్వము నిల్చియురడునని గృహించునది, డుజ్జునందలి బీళ్వము 
నాధారముగం గొని డుజ్టునకుం బూర్వము విందోన గలి గెంగాన శ్వా క్షయము లోకీ. 

చుటంబేసనీ యదియుం. 'బోవనని సూరి యెంచి దానికి లోవమసు జెప్ప లేదని 

యెన్ను నది. ఉదంతరూవసం పాదనార్థ మే యి'సూ క్రముక్సన్న మయ్యె గాన దుట్వర్డీ 
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కఫము లోకింప శేషించిన యిట్టికృ త, మోదంతనులకు వువర్ణకము గలుగదని గృహింప 

వ లెను, వృద్ధాదులను టం జేసీ యదంతమవాద్వాచకముల  డుజ్వర్హకమే లోపీంవెడిం 

గాని యుదంకేమవాద్వాచకములకుం బతీమున వైన డుజ్వర్హకము లోవింవదనియు దాన 

శంభుమున్న గురూవములు గలుగవనియు (గ హింవవలెను. డుజ్జునకు మాత్ర, మే లోవము 

విధించంబడుటం జేసీయుం  బతమున డుబ్యర్ల క్రముతోోడి రూవములే నద్ధందుచుందుటం 

జేసియు డంజ్వర్థకలోవము గల్లినపుడును డుమంఠ కార్యములు న్యాగమాదులు వీనికీ 

సిద్ధిం చుననియే యెొన్నవ లెను. ఇందుల స్త్రీశ్వమును విధింవక డుద్జోవముణే సూ త్రించె 
నని ఫలము 'నెన్నునది. వృద్ధుండు;--ఇందు డుజ్వర్థ కము బిందువుతోడ లః పింప 
“వృద్ధు” అని రూవమగును, ఇట్లే తక్కినవూ వ్యాములు, ఆధర్వణమన్యశబ్దమువే నదంత 

పుంలింగమహా ద్వాచకములే గాక రూపు (రూవము) మున్నగువానికిం గూడ నుత్వ 

రూవమును గూశ్చెడి. సూరి యట్టివానిని దద్భవములుగ నెంచి గావలయు నుపీక్నీం 

వెను, చింతామణి యిట్టికూవములను గంఠో క్షముగ సాధించలేదు. నన్నయభారత 

(వృయోగము లిట్టి వగవడుటం జేసీ కావలయు “డుజ్యవాత్పదానాం వా అనునూత్రపు 

వ్యాఖ్యలో నధర్వణకారికాధారమున నవోబలుండు సాధించె. చూ. అవోబ, వ, 

298 ప్ర 

శ్రులింగంబుల వథమైకవచనంబునకు లోవంబగు, గది 

రదు. క్షమ - వనిత సునత . విద్య, దేవత - మోన నేత్ర, త, 

టీ, 'అనుతాం స్రేయూం సమానాం సర్వస్య ల్లీ స్రేసమస్య చ నుభోవః.” సీనునది 

మూలము, స్త్రీలింగముకన సంస్కృత ప,కృతుల | పథ మైకవచన, ప్రత్యయము లోపం 
చును. ఇదంతము లెల్ల నిగా సూ త్రవిషయములు, ఉదంతము లంకారాంతగో శబ్దన్యూ త్ర 

విహిత వువర్ణ కవిషయములు, బు కారాంతములం స్వస్వనియత స్త్రీ వృత్యయములం గూడి 

వచ్చునవియై లతే చే నిదంతములై యిగ్లౌ న్యూతృవిషయములగునవిి గోన్నియు నక్వే 

శ్రైవద్భావవిషయములై నవి గొన్నియు నగును, తక్కిన యచ్చు లంతేములంగ్లల 

స్రీ లింగళబ్దము లవ నిద్ధములు. ఇంక నాకారాంతములై నీకే చే డ్రన్వమువై, న 

సే లింగశబ్దములును, నత్వ సీ సున ద్భావములనంది యదంతములైన యశపక్ర స్రీ లింగ 

శబ్ద్బములును యను శ్రమే. ద్రిథమైకవచనలోవము  నందుట కర్త ములని 

వరిశేష న్యాయ మున జేలినది. కావుననే యిందలియుదాహృూశులెల్ల నదం 

తములంగ నే చూపంబడెను. ప్రకృతి వై స్రీలంగమయైనం జాలును. మవాదమహాద్వాచక 

ములలో నేదైనను బాధలేదు. రమా; ఇది యాశకారాంక స్త్రీ లింగము. మవాతీవాచ 

కము. రజీ చే వ్రాన్వము దీనిచేం బ్రథమైకవచనలోవము గలుగ 'రమి యని యగును, 
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చ్రీతిర్యగ్టడ భిన్నంబను స్యూత్రముచే నిది యమవా ద్వాచక మయ్యెడింగానం బ్రథమెక. 

వరనమున ముపర్ద క నుముహాన్నపుంసకనూ శ్ర త ముచేం గలుగవలసీ యున్న దిన నట్టి 

-మునర్జ రూపమును “ంభవింపకండం చేయుటచే 1 యాసూ శ్ ము ప్రారబ్ధమయ్యెనని గ్ర గ హిం 

చునది. కాంగా సంప్రా స్హక ము పర్ణ కమును గానరాకండండేయుటి యవావిధియన్న పుడు 

నువాతీవాచ కాదంతములక ము వర్ల ర్స కేతరవిభ కి కి వరమగునప్రుడగు ముగాగమమును లోసిం 

చంటేయుటకును, నీ వథమైకవచనలోవవిధి నువలకణముగా నెన్ని వైచానికింగల్లు ముగా 

గమమును నిత్యముగ లోేవింపంజేయవలె ననకతీరదు, ఘన తాః: ఇందు “తా అనునది 

భా వార్భమున సంస్కృత వ్యాకృతిచే వైన పృత్యయము. అమవహాధ్వాచకము. స్త్ర 5 

గము. 'హ,న్వ పథ మైకవచనలోవములు గలుగ “భునతి యని రూవమగును. మోన... 

నతా: సంయుంక్తాతీరము తుదినున్న శబ్దము7ాన నిది సంస్క్ఫక వ్యాకృతిసర ణెన్ని ' ఆ 
| స్త్రీల లింగబోధ కాకార ప్రత్యయ యుతమై యాకారాంత మే యగును. ఇందులకు రిక్త 

సూత్రము క్రింది సూరివివరణమును దానిటీకయం నరయునది. వాన ప్ర పృథమైకవచన UU 
లోపములు సలు 'మోనశే కృ యగుకు. ఇట్టే కక్కి.నవ్రూహ్య మరు. 

. చరిత్రాదుల మువర్గ కబునకో లోపంబు బహుళంబుగానగు, గ్. 

చరిత్ర, - చరిత్రము - చరిత _ చరితము. అలక = అభిలాష - 

అకుత' - ఘోష - తరంగ - శ్రమ - విజృంభణ - వ వధ వేగ - స్ఫురణ. 

హంస - ఇత్యాదులు చరిత్రాదులు. బూవాుళ కమువలన దర్శాదులకు 

ములోప ంబు నిత్య ంబు. దర్భ - పనస - ఇత్యాదులు, 

టీ, చంశాదోళస్టానాం రూవం తూభయభా ఛవేజ్ అను నాధర్వణము 

'మూలము. చరిత్రాదిగణ మాకృతిగణము.  అమహన్న ఫుంసకసూ త్రమ.-చే మువర్ణక్షము ' 

నందందగిన యద్షాతము శే యిందు6 జేరందగు ననునంశమును యిందలి యుదాహ్తారణ 

'ములే స్పష్టవజ చు చున్నవి. అందును బ్రయోగానుసారముగ నిమువర్గ ర్ల కలేవవిధ్ధినీ 

బాఠకు లువయోగించికొనవలయు ననుట కిందలి బహుళ గ్గ పహూణమే ప్రథాన కారణమా, + 

| 'జ్ఞునంవృతు' ఆను నిట్టి వయోగము అగవడమి యథాసరభవము? సీపిధికిం దావొసంగ 

పలి ననక తీరదు, పత్ర శబ మాదియందుం' గల గణకుగాన చరిత్రాదు. లశెనని. 
గ్ర హించునది, చకిత్రాదిప్టముల కమహన్నపుంసకసూ త్ర, తముచే నగు మువర ర్ధక్రమునకు.. 

,వికల్పముగ లోవము గలుగును, మువర్జ్మ కలోవవిధానము ముగాగమలోవమునకును, నుప, 

_లత్షణమని గ్రహించి చరిత్రను, చరిత్ర త, వేత మున్న గురూవముల సాధించిక్తానునది,. 
yh 

ఉగ్ 9 జో” జ్ జ . బహుళ గ వాణమునం చేస్తీ దర్శ-వనస మూన్న గు వానికి నిత్యముగ మువర్ణ్య కలో చ్చు గలు 
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సర్ప నిచానులుగచే యెంచి విప్ణుజేవుండు; దేవుం డిచ్చో వెలసెను నువాబేవృుండు? 

మున్న గురూ పములసాధుత్వము నూహించునది. దేవశబ్దమున కింకొకయర్థ ము మృగ్యము 

సురశబ్దముసకు మాత్ర ము మద్యమను నర్థము చూపల్లెడి, కాని యిందు సురయని' 

ద్రాస్వాకారాంకమగ నిర్లేశించుటం జేసి కల్పన జెవ్వా సురశబ్ద మే యావిషయమునో 

గ్రాహ్యామయ్యుడి, కాన నుభయమును సర్ది వాచకములే యగును. కాని సంస్క తనమా 

సోంకగతములై న నివి సమాసపూర్వవదసంబంధ మున స్వర్షి వా చకములుగాకపోవుట కొన్ని 

యెడల గలిగెడుగాన నట్టియెడల సీవిధానము గలుగకుండుట శె. చేవనురశబ్దనములు | స్వస్తి . 

నాచకములు గావలెనను నియమము చేయంబడియెను, భూ బేవులుఎభూసురులు:=అను' | 

వదములం బ్రావాణులను జెప్టునవి. నులీయుం బదములవ్యుత్ప ర్తీని గమనించిన సీటు 

భూమియందున్నవాె 'యగుదురుగాని స్వర్హనివానులు గారు. కాన సీపదములు స్వర్షి 

వాచకములు గావు, సరి వాచకములు గామించేసీ చేవశబ్దము బహువచనాంకమున్చుకా. 

భూచేవులనియు, సురశజ్ద మేకవచనాంతమును నై భూసురుండనియు నుండవచ్చునని 

యః శ్రి ంది స్వర్తి వాచి యను సూరివివరణమున కఖిప్రాయము, స్వర్లి వాచక ములు గానప్పు 

డీయుస్టయ మును దక్కి.నశబ్బములవ లె నుభయవ చనములందు' భూ చేవుండు.భూసురుండు, ' 

భూచేవులు. - భూసురులం;* అని యుండునని ఫలితము. “రిరుముల దేవుండు (a కరక 

కండు; చేవుండింట నున్నాడు” ఇ త్యాదులందలి దేవశబ్దము భూమిస్థ బేవునే ఇవ్వు 

చున్నను, నా దేవుని యాదిమసీ స్థ్రీరని వాసము స్వర మే (ఆనశ్వరస్థానను, యసటను విశ్వ: 

సంచి. 'యొనర్సిన వ; పయోగములంగ వానిని సంధావింపవ లెను, ర్ల వదమున ెట్టిసంన.. 
గ 7 |" 

Ph . 

Fy ¢ ర్భమున శాశ్వత చె  ప్రేవస్థాన మువలక్షణమని యెన్నవలనసీయుండును, వ్యవవారమునళ, . 

హాడ_ జేవులనకందుటయే యందులకు: దార్మా_ణము, స్వర్ణ వాచకములగు సీయుభయ . 

మును: బ బ్రథమయం దే గాక తక్కినవిభ క్రూ క్రులందును నేకత్వబహుత్వములం బె జీవన: 

జేవ్రని చేర _ జేవునికొజకు; నురలను నురల చేత-నురలకొొఆకు; అని యోగంపంబడు 

నని గ హీంచునది, ట్ర 0 

సురళబ్దంబు నిత్యంబుగా నసురశబ్దము వైెకల్పికముగా 

లగు; సంస్కృత సమాసంబున గావు. ౬౦, 

వ్ర 

సురలు - అసుర - అసురుడు. నిఖలసురులు - రావణాసురుడు. 

ఎల్లసురలు _ 'ఎల్లయసురలు - ఎల్హ్లయసురులు, 

ట్రీ, సంస్క తసమాసాంతమున నున్నపుడు దప్ప ననంగా న్యన్తమున ననర్లో J 

యుక్షములగునవుడు నురశబ్దమునకు నిత్యముగను ననురశబ్ఞ్ధమునకు sate స్వతంత్ర, వ్ర, 
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ముగను శీ స్రేశుల్యత సంభవించును. తెలుంగుసమాసము ' తుదినున్న చో స్వార్థవరము లై న 
వీనికి మురదువెవి ప్పినరీతిగ చే యథా క్రమముగా నిత్యవైై కల్పిక సీ చ్ర్రీతు లతే సిద్ధించెడి. ఇట 

సమాసవదముచేం గర ర ఛారయమే స గ్రావ్యామనుట కిందలి యుదాస్ఫతుశె (వమా 

ణములు. సురఃాదీనికిం బూర్వనూత్రము'చే బహుత్వనుంచె ప్రయోగము గలుగు; 
దీనిచే స్ర్రీశుల్యత నిత్యముగ సిద్ధించును గాన మవాద్వాచకమెనను బుంలింగముగామిని 

2] చే దీనితుదియత్వమున కుత్వము గలుగదు. 'కాన “నురలుిఅనియే రూవ మేర్చ 
దును. ఆనురః:---ఈనూశ్రముచే స్ర్ర్ల్యత సిద్ధించిన వక్ మున 91.292 చేం బుంలింగ 

ములకగు నుత్వడుజ్జులం గలుగవుగాన “అనురి అని రూవనుగును, స్త్రీ తుల్యత సంభవిం 
వనివతీమునం బుంలింగమగుటం జేసీ యుక్వమును మహాద్వాచకమగుట చే డుజ్జును గలుగ 

“అనురుండు” అని రూవమగును. ఇట్టే తక్కినవిళక్తులందును నచనములందును ననుర శబ్ద 
మున కొొకవతశ్మున చ్రీలింగ కార్భములును నొకవత్న మున బుంలింగడుమంత కార్యము 

లును గల్లుటును గమనించికొను చు రూవసిద్ధి నూహించునది నురశబ్ద మునకు మాత్ర, ము 

తక్కి_నవిళ్గక్తలందు శీ స్త్రీ లింగాదంకశబ్దములకగు బహుత్వశార్యముల నే చేయుచు బసు 

వచనరూపములనిద్ధిని ౫ గమనించునది. నిషాలనురులం:__ ఇందు నురశబ్దము సంస్కృతసమౌా 

సముతుదినున్నది గాన నీసూ తృముచే త్త లింగతుల్యత సంభవింవదు. ఫూర్వసూ త్రము వే 
బహుత్వముమాత్ర, మే సురశబ్దమునకు సిద్ధించెడిం గాన “నిఖలసురులు" అను రూపమయ్యొను, 
పె కార్యముల ననుసరించి నురశబ్దమునకు నంస్కత సమాసాంతముననుు వ్య _స్తమునను 

బహుత్వమందె వ యోగమగపడెడిం7ాని వ్య స్తమునన్ము జెలుంగునమాసముతుదిని, దీనికి 
WU 

చ్రీకుల్యత గల్లుటమ్మాత ము విశేషమని తేలినది. కావుననే సంస్కృతేసమానసమున నని 

సూత్ర మున చేరాకనట సార్థకనుయ్యెడి, , ఎల్ల నురలః = తెలుంగుసమానముతుది నుండు 

టచే  దీనికచో నిత్యముగ చ్చీ స్త్రీ కుల్యతయే సిద్ధించెను. రావణానురు;డు; — ఇన్నో్బో ననుర 

శబ్దము సంస్కృత సమానగతమయ్యుం గాన “సిని కీసూ త్ర ముే ప్రల గలుగ లేదు, 
దాన ననురు6డని డుజంతరూవ మే నిళ్యముగ6గ ల్రైను, బల్లయ సురలు-ఎల్లయ సురులం? 

ఇం దనురశజ్టము తెలుగసనమాసముతుదినున్నదిగాన దీనికీవిధిచే వికల్పముగ స్త్రీతుల్యత 
సిద్ధించెను. స శ్రీతుల్యత సి సిద్ధించినవతీ మున “ఎల్లయనురలు' అనియు, నది గలుగసివక్షమున 

“ఎల్లయనురులు” అనియు హూజములుగలిను. హైనిషయ ముల ననుసరించి యనురశ బ్రమునక్షు 

వ్య స్టమునను, తెలుంగుసమా సముతుదిని, స్క తుల్యతవికల్ప ముగ6 గలుగుననియు, సంస్కృత 

సమాసాంతమున నున్నది డుజుంతమే యెయుండుననియు చేలినది. కాంగా “నురుండు; 

ఉత్తమనురుండు;గొప్పు నురుండు అను ప్రయోగములు గలుగవనియు, ననంగా చెపుడును 

సురశబ్దమున కదంతనుహ దేక పషచనరూవము లెల్ల విభక్తులందును గలంగవనియు, “ఖరానుర- 
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దుహ@ాసుర.” అనువ, యోగ ములు సిద్ధింవవనియం; ననగా నసురశబ్దము సంస్కృత సమా 

సాంతమున మాత్రము స్రీ త్వమునందదు. గాని తక్కినచోటులందు సర్వవిభ క్రివచనమః 
క్రి జ వ రీ కీ త లందు వికల్ప స్త్రత్టమునందు ననియు ఫలితమును గ్ర,హించునది. త్రతుల్యత = ప్రి 

శబ్దముతో సమానమగుట, వ్రథమెకవచనలోపో _ ఆస్వభావ - నిగాగమాభావములు 

స్త తుల్య తావిధానమునకు ఫలములనుట ఫునరు కము, 

దూ తొదులకు చ్ర్రీత్వంబు బహుళంబుగ నగు. ౬గి. 

దూత - దూతుండు _ యోధ - యోధుడు - శుంఠ- నుందు. 

బవుళ గవాణముచే నముహా _్త (ంబునందు స్త్రీతషంబు నిత్యంబు, 

వింగంబుమాతయగుజంబుకంబు. 

J ర్ట టం టీ. దీని కధర్వణ కారి కావళీ వ్యాఖ్యాత యగు ద్వితిం త్రీణి సతారామకనిగారి 

1. కవిజనమండన వాక్యములు మూలములు, దూకనున్నగు నదంతనువాదాష్టచకములకో స్తే 

త్వము బహుళముగా నగును. దూత: స్తీ స్తో మిధ్రాని చేం గుడిరినవట్ మున బుంలింగోక 

లేమి 21.22 చే నుత్వడుజ్జంలం రామి మూక యనియే రూపమేర్చడును. స్ర్రేశ్వము. 

సిద్ధింపనివమ్ మున నుత్వేడుజ్ఞులు గలిగి “దూతుండుఅని యగును, స్ర్రీశ్వ్టము గల్లినపు జెల్ల 

విభ క్టివచనములందును _ నదంత స్త్రీ లింగళబ్ద కార్యములను, వ్ర్రీక్వోము గలుగనియప్పు 

డదంఠడుమంత కార్యములను జేయుచు రూవముల గమనించునది. ఇటే తక్కిన యుదో' 

సారణముల UY (క్రియ నూహించునది. వికల్ప వవృ!త్తిరూవబహుళ ప్ర వ, యోజనమున కేవీ. 

యుదాన్భాతులు. సింగంబుదూతయగు జంబుకంబు:జాళఇచ్న్చో దూశయొనది నక్క. 

నక్కను జెప్వునది జంబుక శబ్దము, దీనికి దూత శబ్దము విశేషణము. జంబుక్ష శబ్దము, 

రిర్యగ్వాచకమగుటను దూతవదము దానికి నిశేషణమగుటను జంబుకదూతళబ్దములు 

విశేష్యవిశేషణముల "రెండును 17 విధివే నమవాత్తులె యయ్యుడి. కాన నిందు దూత... 
యనునది సహజిముగ సందేశవారశ క్రిం జేసి మహ శత్తైనను నమనాద్వి శేషణమగుటంతేన్ 

(అమహకత్క్భృతవార్తాహరత్వమునం జేసీ యమహ ద్వాచకధర యు క్షంబై యమ. 
హక్రయ్యెను, ఈగతిని నమహత్వమునందిన దూతశబ్బమునకు మాత్రము నిశ్యమాగ, 
స్త్రీశుల్యళ గలుగుట"కే సూత్ర, మున బహుళవదము నృహితమర య్యయాన నిట్టి దూక్రశట్ణ 

మున “కెపుడు నుత్వడుజ్దు లును" దుమంత కార్యములును సంభ్గవింపవనియు, నిత్యముగ 

నెల్లవిభ_క్రిపచనములందును దీని కదంత వీ న్ర్రేలింగశళబ్ద కార్యము లే సంభవించుననియుగు 

బహుళ క వాణముచే నను నీ (క్రింది నూరివిపరణమున కళిప్రాయము, యోధథ- శుంభ. 

'నమాసారశమునీ నున్నను సీళబ్టములక స్వార్థపరములగుచానః బహుళ ముగ శ్రీను. 

న. 
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గలంగవచ్చును.  “మహాయోధ-మహాశుంఠ.” “యోథానురాది శబ్ణానాం స్త్రీ సమత్వ 
= మి? కంత ౧ 5 ఎ ల జగ ం మిహేౌప్యతి అని యాధర్వణము, అస్య స్త్రీక్వబహుత్వయి రేవ ప యోగః, 

సమాసే తు భూసురుండు, అనుశేతి స్త్రీనమళ్వ వృయోగస్తు “ఈ యగ్నిటేవు: డను 
రకు ఇత్యాచార్య వృ యోగాల్ ; వీతత్స) యోగబలా దేవ వశూర్వనూత్రాల్ కరచి 

దిత్యనువ ర్య క్వచిళ్స మా సే౭పి స్ర్రీశ్వమితి వ్యాఖ్యానాల్ మవహాయోధ; మహాశుంశే 
త్యాదిరూపం సిద్ధక్. కించ ప్రీ క్వబహుక్వయోః క్వచిజేక త్స నివేశః క్వచిత్ 
స్రీ శ్వస్య పార్థ శ్యేన వృ త్తిరున్నేయా; "లేన యోధ _-శుం లే త్న సదా స్రీసమాన్సీద్థాః. 

వం వ్యాఖ్యాన నీవ నురా దేరంతర్ణ ణత్వం సీధ్యతి...,.. అను నవోబలవండితీయ 

మందులకు. _బమాణము, వె వ్యాఖ్యానము నరసియే సూరి 59-60-61 సూత్ర ముల ౬ 
రచింవెనని (గృహింపక తీరదు గదా! చూ. అవో. వ, పుట 819. 59-60-61 * మొద 

లగునూత్ర ముల చే స్ర్రశుల్య త్వాదులనందునవి యయా్యములగాన తద్వి శేషణములం 
మాత్రము గానేరవు. కానం దద్విశేషణములకు మాతృ మచవ్వానివిశేవ్యముల మహా 

త్వామహ తా్వ్హాదుల ననుసరించి డుమంళమువర్ష , కాంత కార్యము లే యథార్హ్హముగ నగు 

నని గృహించునది. ఇందులకు 'విశేమ్యమాత్రే, స్త్రీ స్రీ తా స్యాల్ డుజ్లూ స్యాతాం చ 

ఇదే” అనునధర్వణునివచన ము (సృమాణమని వచె యం క్షము. కావున “మహాను 

భావు'లె నసురలు; అధికులైన యోధలు”” అను మున్నగు పుంలింగవిశేషణము లే వానికి 

సిద్ధించునని గ గ హింసవలయును. 

వృథ్వవాచిభూశ బ్రంబునకు భువి యగు. ౬౨, 

భువి . భువులు - భువిని - భువ్రులను 

టీ. “భూాదివోస్తు జౌ య త్తల్ఆనునది మూలము. నేలను జెప్పెడు భూశబ్బము 

నకు “భువి అనునది ప్రకృతిగ నిల్పునని భవము. ఇది యికారాంత మగుటం జేసీ 

యుదంత శార్యములు గలుగుటను గమనించునది. భువి:---ఇ కారాంతమగుటం జేసి యిశ్హై 

సూత్ర్రముచేం బ్ర బ థ మెకవచనలోవము గలుగును, భువిచలు; 45 చే నుత్వము గలంగ 

“భువులుఆను రూవమగును, భువి శానుజభువిని, 26 చే ద్వితీయా (పత్యయను వర్ష కోతప్ర 

మున కిత్వము. భువిశాను;---ల]1 బే లడాగమమును 26 చ బ్ర,కృతి తుదియిక్వమున 

కుత్వములంగలుగ 'భువులనుఅని రూవమగును, ఇట్టేతేక్కి_నవిభక్తులందును వచనములందును 

రవము లూవ్యాములు, భూశబ్దమునకు శా స్త్రముచే భువియనుప్రాతిపదిక్రము సాధ్యము 

గామిసి, శర ఇా స్త్ ము ననుసరించి భూవు మున్న గురూపములే కలుగవలసీ యుండుట 

జేతనుదీనిని సూరినిపతించి సాధించెను, ఆత తృభూ-మనో భూ. -ఇ త్యాదులందలి భూశబ్దము 

భూమ్యార్థకము గాకుండుటం చేసీ యట్టి వానియందలి భూశబ్ద మునకు భువి యనునది 
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గలుగకుండుటకోొ ఆకు బృ థ్రీ వాచకభూళ బ్దమని సూరి సూత్రి,ంచెనని గృహించునది, 

శ్వర చే వీనికి అత్మ భువు_ మనోభువు_స్వయంభువు మున్నగు వువర్ణ కాంళరూపములం గలి 

గడి, వృథ్వీవాచకమైన భూశబ్దము సంస్కృతసమాసాంతముననుు నుండుట పొసలదుః 

(వృథ్వీపరన్లు భూస్సాంతో నాత్మ భ్వాదిరిహేప్య తే” అనునధర్వణవచన మిందులకుం 

బ్రుమౌణము. దీని చే భూస్వామి యని ఫూర్వవదముగ నది యుండుట నిర్దుష్టమయ్యుడీ, 

తెలుగున సాధ్యనమాసము-ఫూర్వ వదముగను, నుత్తరవపదముగను గూడనది చూపట్టదు. 

వలనీనం దత్స్పర్యాయము లేక భువి యను భూశబ్దమున కై నరూవమును సాధ్యమునం 

బూర్వపరములుగ6 బ్ర, యోగింపవలయును, 

నౌశబ్లంబునకు నాన యగు, ౬౩. 

నావ - నావలు. “నుహానావ. కొందటు నావి యనియు నాదేళం 

బగునం డు, 

(గో “స్తోవాపా 3 నావోఃి అనునది మూలము, నౌ” అనుశబ్దమునకు “నాసి 
క వ్ + అనునది వ్రకృతిగ నిల్చునని యర ము, నానఃనొ శబ్దము స్ర్రలింగమగుటచే దాని 

కీనూతృముచే నైన నావయనునదియు నట్టిద యగునని యెంచి ఫ7వేం | బ్రథమైక 

వచనలోవము చేయల సేద్ధించినరూనము. నావలుః==బహువచనరూపము, ఇటే 0 

యదంత స్త్రీ లింగశబ్దములకువలెణే తక్కి-నవిభఃక్తలందు రూవము లూవ్యాములు, మహో ' 
నావః=బనా ప్రీ హిసమాసాంతమున' నుండని స్వార్భ పరమైన నౌశబ్దమునకును నీరూపము.. 
గలుగునని సూచింప “మహానావి _ ఆని యుదావారించెను. ఊవసర్థనముగాక యనగా ' 
నన్యపదార్భ ముం చెల్పక స్వార్థ వర మైన సంస్కతసమాసాంతగత నొశబ్దమునకును 

నావాచేశము గల్వుగునని భావము, బహు ప్రీ హిగత మయ్యెచేని సంస్కృత వ్యాకర 

ణోక్త కార్యములు గలిగి “అతీతనాకుడు-అతీతగాక_ఆరీశనాకము.” అని మూండులీంగ 
,ములందును గన్నట్టును. ఇందులకు “ర్రిలింగ్యానుపీ చై గావోస్సమాసే వ్రత్య. 

యాంత తా అను నధర్వణవచనము | ప ద్రభాణమయ్యెడి, కొందు సాశళబ్దమునకు నాధి 

యను దానింగూడ నా చేశముగం జెప్పీరి. “నావి” అనున దికారాంగ మగుట నిదంక్ర 

శార్యముల నాపక్షీమున గమనించునది, ఈవత్నీ మున నావులి త్యొది బహువచనరూవ. - 

ములు వినరాకున్నవిగాన బహుత్వమున నిత్తున కుత్వముగాదని (గృహీంపవ లెను, కొంద 

ఆని యాభిముఖ్యముం జూవక సూరి వ్రాయుటకు నీజమిదియె యని తోంబెడి. 

శైగ్గె శబ్దంబుల కోత్యంబు విభాషనగు, ౬౪౮ 

అఇగ్గాసూత్ర, త్ర నుచేతం బ్రిథమైకవచనమునకు లోపంబు, రో. కై 
mn 
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టీ, “స్యాద్య్వ కృ తమయుగ స్య వక్రవర్ణో ద్వితీయకః, ఐకారాంతస్వరూపేణి 
ఆనునాభరష్టణము మూలము. ర-శ్లెశబ్దముల యె కారౌ కారములకోతము వికల్ప 

ముగ నా దేశమగును. ఈవిధిచే వికల్పముగ నోకారాంళము లగునపుడును. 'వీకచేళ 
వికృళతమనన్యవల్ ” అను ను _క్షింబట్టి సహజమగస్థ తినే వమాణముగం గొని d4 qf 
సూత్రమువేం బబ బ్రధమైకవచనలోవమును జేయవలెనని స్తా అను న్నీ కిందివివరణ 

మున 1 కళ్సిప్రాయము. అనం గా నిగ్గ" సూ త్ర మునందలి శ్ల-రై. యనునవి వ్రకృతిమాత్ర 

బోధకములు గాని తదజంక పృకృతిబోధకములు గావని భావము. ఓక్వముగలిగినపుడు 

(థో; రో; అని సర్వవిభ క్టివచనములందును నోదంశరూవము లూహ్యములు, 
చెత్వముతోడివానికిం బక్షమున నౌదంకరూపము లూవ్యాములు, గ్లైలు-గ్లాలను= 
ట్ల లచేత్క రోలు_రోలను_రోలచేత మున్నగురూవములు చెవి స్టో౭కకున్న వి. స్వార్థ ' 

బఇకారం బతుల్యంబు. ౬, 

లెని - నైకి- శైెని- శైకి- వెని - పైకి. 
టీ. ఐకారాంతమగుశబ్ద మా కారాంతశబ్ద మునకు సమమగును. ఇదినిత్యవి ధానము, 

26 'చేనగు విభ _క్టికార్యము లై కారాంకములకును గలంగవలసీవచ్చుటంజేసీయు, 26 
విధి హ్కస్వదీన్సే కారాంశపరమగుటంశేసీయు సై'కారాంకేముల కీకారాంతతుల్యత 
యతి దేశించంబడియెను. 26 విధి కై కారాంతముల విషయములుగ6 జేయవలెనన్న నంద 
న్నట్లా యికారతుల్యంబగు నన్నంజాలునే యని శంకీంపనగును. కాని సామాన్యముగ 

ని కారతుల్యమగునన్న (హృ స్వే కా రాంతతుల్యతయు నంగీ కార్యమగుటం జేసి తీర్ చే బహు 

వచనము వరమగునపు డగునుత్వము గలిగి రులు-రులను=రుల వేత-ద్హ్రలు-స్హలను_స్టల చేత 

మున్నగు ననిషస్టరూపములు గలిగెడింగాన వానిని వారింవ దిశే క్లే కారాంతతుల్యత విధింపం 

బడియెనని గ్ర హించునది. కరసూ త్రము ప్రా చా స్వే కారనూ సూత్ర వరమని ఇత్తునకనుటవే 

స్పష్ట్రమయ్యుడిం గాన దానిచేనగు కార్య మోాకారాంతములకు. దస్తుల్యములకును Xలుగదు. 

కాన నీతుల్యత సార్భ కమయ్యెడి, రై +ను:.26 చే నువిభ_క్రియుక్వమున కిత్వమురా 

'రైని యని యయ్యెను. రై +కు=రైకి; 26చే కువర్గ మునుత్వమున కిశ్వము. ఇటే 

యాసూ శ్ర మున చే. కారాంతములైన చెలుంగుశబ్దములును విషయములని తెలుప కె.= 

వైళబ్దముల ద్వి తీయాష స్ట్యేకవచనరూవము  లుదావ్భాశములయ్యెను, ై-వె; అను 

మున్నగునవి 108 క్రియ, చేశాన సై కారాంతములు, ఇవి కయి.పయి అనురూప 

తోడ నున్నను బహువచనమున వీనికీతుల్యతయే యగుననియు దాన కయులం-పయులు 
మున్నగు ననిస్టరూపములు గలుగుననియు సంభావించునది, మలియు శై కారాంతములు 
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గానప్రు .డికారాంతములె యగుంగాక 2గవిధికి విషయము లగుట స్పష్టము, 45 విధికి 

విషయములు గాకుండంజేయుటకున్సు 2గ విధికిం బాలుగా6 జేయుటకును నీతుల్యత సమర్థ 

కంధరాదులు క్రీ బతుల్యంబులు బహుళంబుగానగు, ౬౬, 
లీ 

...కంధరము-కంధర. వి థాళబ్దమునకుం గీ బతుల్యత్వంబు నిత్యంబు. 

విధము. కంధరా నానీకా భీకా దంస్థ్రా గీ వా పాదుకోల్కా 

ప్రభృతులు కంధ రాదులు, 

టీ, కంథరమున్న గుళబ్దములం , సంస్కృతమున నాకారాంత స్త్రీ లింగ ములు, పేన్ 

నవే వా 'హ్రస్వమును రీ/చేం బ్రథ మైకవచనలేపమును సిద్ధింప కంధర- -కంధరలు-కంధ. 

రనుకంధరలను-మున్న గురూవము సిద్ధించెడి. కంథరము మున్న గుమువర్డ కాంతరూవ' 

ములను సంపాదించుట వత్షమున 'సావళ్యకమగుటం చేనియు, మువర్ణక ము గాగమములు | 

నపుంన కాదంతములకుం గలుగునవి 'యగటంజేసీయు, 89-40 లేం మున నట్టిరూవ. 

ములు గలుగ వీనికి గ్లీబతుల్యత గట్టంబడియెనని గృహించునది. ఫ్లీబకుల్యముజనపుంగ్లళ 

శుల్యము. కంధర: దీనిచేం నీ స బతుల్యత సిద్ధించినపిదవ 99 చే ముపర్ద కము సిద్ధిం 'కంద్ద. 

రము" ఆని రూపమగును. క్షీ బతుల్యత నిద్ధింపనిన వతమున గ్ చే పహ్రూస్వము గలిగిన పిదప 

ర్? వ (వృథయైకవచనలోవ వము రా '“కంధరి అని రూవమగును, షర కము నల్లిన్పుడు. 

ముగాగమాదులను, గలుగనివత మున మువర్ణ్యక ముగాగమలోపాదులను యథార్హ ముగ్గ. 

గమనించునది. కక్కి-నశబ్దముల్న ప్ర క్రీయ నిశ యొజుంగునది. ఇది యాకృతిగణమనుట్టైం 

బట్టియు, గణాదిస్థకంధ రాళబ్బసాద్భ శ్యముంబట్టియు మువర్థ్మ కమునందందగిన యాళ్ల, 

ౌంక స్త్రీ భింశట్దముల నిందు గూర్చ్పందగును, “విధా అనునాకారాంళ నీ స్త్రీ లింగళజ్దము 

నిందుం జేర్ప 'విధ- విధము” అనురూవద్వయము సిద్ధింపవలసి యున్నదిగానం దన్ని నార 

శార్భ ము విభాకబ్దము నిత్యము? గ్లీబతుల్యమగునని వివరింవవల సీ వశ్చాను, దీన విధ 
వ. 

మనియే గొవమేర్పడెడి ఇది నిక్యరూవబపాంక పు యోజనము, (వాఢవ సర్ .. న్ శా 
| 

ఇలలో 
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మగవడమిం గంధరాదులలోం జేర చేయవకాశము లేదనియు, దానం బుంలింగము నే 

గ్రహించి విధమనీ రూవమును సిద్ధింపం చేయవలెళుగాని స్త్రీలింగమును గ్రహించి 

క్రీ బతుల్యతనుగల్పించుట య నావశ్యకవిషయనునియుం _ బెలిపష్కి బాల వ్యాకరణ పాఠకుల 

నుద్భోధించినాండు. ఇట్లే దంస్థ్ర్రా శ బ్బంబును బుంలింగము నగునని వివరించి స్ర్రీలింగాకా 

రాంతమును గ హించి దహ్ష యనియు బుంలింగాదంతమును గ హీంచి దంస్త మనియు 
UW (ట్ర Wy \ey 

రూవంబుల సాొధింవ నగుంగాన దీని సీయాకృతిగణమునం బేర్పసక_ ఆ లేదని సవరించి 

నాండు. “విధము, దంస్హ్రము” అనురూవములం బుంలింగశబ్ద్బములనుండి పుట్టించు సీ 

వాఢవ్యాకరణకర్ధ వ్రాత యమవాన్న పుంనకస్తూ త్రస్థమగు “అనువాన్న ప్రుంనక ములకు 

అనునది ద్వంద్వమగుటను, నదంతముల కనునది దానికి విశేషణమగుటను సమర్థింవ(జా*లి 

యుంన్నదనుట స్పష్టము. ఇ్రంతవఆ కజంతశబ్దములరూవములు _సాధింపంబడియె. ఇంక 

హలంత పకి య నిరూపిత మగును. అచ్చుతుదింగలవజంత ములు, 
(WU 

ఇంక హలంత ప్రకరణము, 

హాల్లుతుదినిగలవి వాలంతములు. హలంతములనుగూార్చి యైన, ౫ ంథభాగముగాన 

నిది హలంతవ,కరణ మయ్యుడి. శాన్త ము'చేం గలుగు కార్యవిశేషములంబటి యిందజం 
(WU 9) లు 

తములగుచున్నను శుద్ధ పృకృతులం వాలంతములె యగుట హాలంతములనుట పొనంెడి. 

హాలంతంబు వథ మైకవచనాంతతుల్యం చిందు నావుంబగు. ౬౭. 

రుకొ -రాట్ -మరుత్ -వీరుత్ -కర్త-వర్శ. శ్వళబ్దంబు దప్ప నకాం 
త శ ద 

రాంతంబులెలం బ థ మైకవచనతుల్యంబు లె యగునని యెటుంగునది. 

క | 9 ల కొ టీ. “ పృథమైకవచనతుల్యం సర్వత్ర వాలంతమగుణవత్ప)భృతి” అనునది 
మూలము. సామాన్యముగ పహాలంతళబ్దములకు సంస్కృతమున. గల పృథమైక వచన 

రూవమే తెలుంగునం బ్రాతివదిక మగునని యర్థము. సంస్య్భృతళబ్దములకు సాకొత్తుగ 

ననంగా ననుకరణము చేయక పృత్యయాదులతో నున్నవానిక్షిం చెలంంగునం బ్ర, వేశము 

లేమింజేసియుం బృథమైకవచనాంత మే ప్రాతివదికమన్న ,బృథమెకవచనముత్ 6 

గాడిన యట్టిశబ్బము.పైె మఆలం బ్రథమెకవచనాది వృత్యయ ములు గలంగుట శాస్త్ర 

జగ జగ 9 ఆధ ళల జగ చి జ్య సంప్ర దాయవిరుద్ధమగుటం జేసియ, శా స్త్రనంప్ర దాయరత్షణమునకై  ప్రథమైకవచ 
టో జ Pet 5 నాంతంబనక్ష (పృథమైక వచనతుల్యమని సూరి సూ త్రింభెనని గ్కసహొంచునది. దానివంటిది 

గాని యదిగాదనుటం జేసి వృత్యయముమాంద మరలం బ్రత్యయము గలుగ లేదనుయు క్రి 

నురక్షీత మైనది. ఇందలి యాజుదాహారణము లాయాసంస్క్భృతశబ్దముల పృథమైక 

వచనరూవములు, తెలుగున నట్టి వె ప్రాతివదిక ములగునుగాన నట్లు నిర్దిష్ట ములయ్యెను. 

ల్ల 
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ఇంగుం దుగెరిండుదావారణములును నకారాంతశబ్దముల వ,థ మైకవచనములు, బక్క. 
“శ్వున్ అనున కారాంతశబ్దముతవ్పం దక్కిానసంస్కృత న కారాంతళబ్దము లెల్ల 6 దెలుధ ' 

నును (శ థ మైక వచ నాంళతుల్యములే యగును, నకాఠాంతములలో “థ్వన్ * అనుశబ్ద. 
మును విజిచి తక్కిన మసాదమహన్న 'కారాంతేముల కెల్లను వానివాని వ ప్రశమైనకు. 
ములనే తెలుంగునం బ్రాతివదికములుగ గుపాంచి యాయావిభ క్ర కులం చేర ప వీ యను. 

గమనించికొనందగునని” , శప్రశోబ్ద ముదప్బనను సూరియా, క్రిందివివరణ మున కళ్ళిప్తాయమ్ము. 
వాటం ములకు, శ మెకవచనాంకతుల్యతయు ద్విలీఘ కవచ నాంకతుల్య తయ నన్లు. 

రంజీ యవస్థలు ప్రా ప్రాతిపదిక హాణావిషయమున నిందగవడెడింగానం బ ద్రిథమెకవచ 

శాంకతుల్యత సిద్ధిందమిని శ్వశబ్దమునకు 70వే నిత్యముగ ద్వితీయ కవచనాంకరుల్యత ; సంద 

వించునని నంిభావించునని. ఇసి సంస్కృత శబ్ధ "నుళశాననము గామిని సంస్కృ తశజ్ఞ ముల 
రుంబము _ తెలింగించంబడవు. ఇంక నాయావాలంతేశబ్దముల సృథ మైకవచనము లేటు: 
లుండునో దిన్టతీయైకవచనము 'లేగతి నుండునో యొజుంగ సంస్క లశబ్ధానుశాసనము 
ణ్ ద"నిమార్శ ముట్టి శబ్దగూవములం (బ (బ్ర, దర్శించుగ ంథముల నేని చదివిన భాలురశే 

నూరి యి మొదలుకొని చెప్పినశబ్దములవ్న క్కియ నుబోధమయెడి.  మజియు నిట్లే. 
ఆత బక్ గొన్నివట్టులు నంస్కృతభాషయందు వ్యుక్పన్ను లై నవారిశే, 

నుళోధము లై తక్కిన వారల కగమ్యములగట గమసిం చియుంటిమి. ఇట్లు సంస్క. 

వాన నావొనీతుల శాన్తృనందవ, దాయములం'జేసీ యాంధ ధ్రులత్యులమీణ ములు విరచితము 

అకట? ఇకలస భామోనహబస్టితి, తెలంంగుజాతి సవా జజీవనాదిశము, సుబోధమలుగాం 

మె ఇటీ స్తా పాసా క్ష గాంబాలదు,. కాన సీ వ్యాకరణము నెట్టివా రభ్యసింప' 

నగ్గుణా* యిని బాలవ్యాశకరణమో కాదో పాఠకులే చింతించికొనవలయును. హలంత 

ముల కతటత పొంత వ (వశ మైకవ చనరూవము లే గ్రావ్యాములిందగులాని గజడదబాంక్ర. 

ములం గాంకాబవని గ్రహ హీంచునసి. (జ_స్త్ప ్వరూవములుగావని భానము 

ఉగాగదుంబును ద్విత్వంబును దుదిహల్టునకగు, ౬రొ 

ఉగాగమాంతంబుల కిగ్గానూ శ ముచేం బ బ్రథ మైకవచనలోనం 

బగు. కుక్కు. - రాట్టు - నురుత్తు - వీవేత్తు. ఉగాగమంబు లేమిం కేసీ, 

యుద నాంతంబుల! కసీ ప్రైలింగ ంబులకుం బ బ్రథ మైకవచనలోపంబు లేదు, 

కర ,ము-వర్మ ము-చనగ ము-సుధన్వుందు-సు క్రైముందు. /( 

టీ. న్వత్య్వోశ్వే సర్వవాలాం ప్రూస్వాల్ * అనునది మూలము, (60) జక 

చ్రిండు కార్యములుగం్య బెల్బుట యానశ్యకమయ్యొంగాన నుగాగమద్విత్వములు వేజ్యేజు 
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కార్యములని తలంవక యవి వరస్సరసాపీశములనియే సంభావింవందగును, ఫూర్వస్యూత్ర, 

మువేం బ్రృభ్న్వమెకవచనాంతతుల్యములైన పహాలంతముల తుదివాల్లునకు వాసో కార 

మంతావయవముగ నాగవమువుగుటయే గాక యధ్ధానికి ద్విత్వమును గలుగును. ద్విత్వ 

మనంగా నట్టిదియే మణియొకహాల్లున్న దానింగూడుట. ఉత్వుద్విత్వములనందిన యట్టి 
ఉం లం ఉం 

హలంకము లుదంత్రము లగుటంబేనీ యిశ్లౌసూత్రము'చే వాని వృథమైకవచన పృత్య 

యము లోపింవెడినని యుగాగమాంతముల కను సూరి యీ (శ్రిందీపేవరణమున కభిప్రా 

యము. రుక్కు:---ర7 చేం బ్ర ఢమెకవచనాంకతుల్యమసం గాన “రుక్ "అనునది హస 

పదిక్రమగును. దీనిచే ద్వితోష్టత్టములుగా “రుక్ ఇంక్ 4 ఉఊజరుక్కు అని రూవమగును. 

ఇట్లే తక్కినరూవము లూవ్యాములు. 67 వేం బ్రాతివదికములై న (వథ మెకవచనాంత 

తుల్యన కారాంతములతుదిని వాల్దులేమిం జేసీ యీవిధిచే నుత్వద్విత్వములుం గలుగ నవకా 

శములేదనియు, చ్రీలింగములు గాకుండుటం జేసి ర? వేం థ్ మెక వచనలోవము వ్నికిం 

గలుగదనియు, నింక నదంతములై నవీనికి మహదమహదార్రచకత్వములను బున్న ఫుంసకత్వ 

ములను ననుసరించి మువర్ల కడుబ్వర కాదుల6 గూర్చి యథార ముగ రూపములనిప్పు త్రి 
లం రం 0] ఎల 

నొనర్చికొనవ లెననియు 'ఉఊగాగమంబు లేమింబేసి యను నీ (క్రి, ందిసూరివివరణమున కళ్ళి 
ఘా ॥ వాయు అర జస అ . ప్రాయము. కర్శః=ఇది నపుంసకనకారాంతళబ్ద పథ మైకవచనరూవము దీనితుదిని 

8 మిని 57 హల్లు లేమింజేసీ యుత్వద్విత్వములు గావయ్యెను. శ్రలింగము గామిని ర్? వేం బ్రథ్ 

మెక వచనము లోవీంవదు. ఇంక నపుంసకమగుట నదంతమగుట ననువాన్నపుంసకనూత్ర 

ముచే మువర్లకము గలుగ “కర ము అని రూవమగును, మువర కార్య మయ్యొ: గానం 
69 అస ఠం యాం , 

దక్కినవిభ_క్రివచనములందు ముగాగమాదికార్యవిశేషముల యథార్హముగ గమనింవ 

వలయును. ఇళ్లే తేక్కినరూవము లూస్యాములు, కర్తువి త్యాదిరాపనులు కవి 
య ఊార్ట 

ఎయు కృములు గానం ట్రైాభవ్యాక_ర్ష లేసద్లశి ననుసరించి యిర్ధ్యాదులం దటి వానిం 

"జేర్పందగుననుట _ పునరు క్షము. 'సుధన్వన్ -సుత్రమన్ " అనునవి నకారాంత 

'స్రుంలింగ శబ్దములు. _“సుధన్వాా-ను తామా” అనునవి వీని వ పృథిమైకవచనములు, దవ చే 

పీనితుదిదిర్భములు హ్హ హా సములగును, ్ళూక్వోక్త వ్ర కారమే వీనికి ద్విత్శ్వోత్వములు గాని 

స్రుంలింగములగుట 57 చెం బ్రభమైకవ చనలోవముగానికలుగదు. ఇంక6బుంలిం7 దంతము 

అగుటచే 2|_22 వే నుత్వడుజ్జులు గలుగ 'సుధన్వుండు=నుత్రాముండు. అని రూవములు 

సెద్ధించును. డుమంతములయ్యుం గానం దక్కినవిభ క్రులందు (యథార్హ ముగ న్యాగమాది 

డుమంత కార్యము లూన్యుములు, ఇట్ల నకారాంతపుంలింగ శబ్దముల వ, శ్రయను గమ 

నించునది. లింగమునుగణింవక (సృథమెక వచ నాంతతుల్యములు గాందగిన హాస ఇల్ల నిందు 

'ెర్చందగునని ఫలితము. ద్విత్వముగల్లి యు గాగమము గాకుండుట సంభవించదు. 
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దీర ంబుమోంధిహల్లునకు ద్విత్వంబు బహుళ ంబుగానగు, ౬౯, 

. వ 0 సం" ॥ వాక్కు. - వాకు; స్వరాట్టు స్వారాటు 

టీ, “ద్విత్వం తు దీర్చతో _బహుళేమ్” అనునది మూలము. దీర్థామరమునకుం 

దరువాతనున్నహల్లునకు ద్విత్వము బహుళముగా నగును. పూర్వస్తూశ్రమువే నుగా 

గమద్విత్వములం 'వరస్సరసాపేతములతై నిత్యముగం గలుగుచుండ నీన్యూత్రముచే 

ద్విత్వమును వేణుపజచి బహుళేముగ నగు ననవలసీవచ్చెను. ఫూర్వస్యూత ముచేం 

గలంగు నుత్వద్విత్వములలో _న్విత్వము మాత్రమే బహుళమనుటంబేసి ద్విళ్వము 

లరానివతీమునను నుత్వము. నిళ్యముగ సిద్ధింపనగునని (గృహించునది. వాక్ ఇది 

“వాక్? అనుళబ్దను వ్యథ మైకవచనరూ వను, 67 చే నిదియె ప్రాతివదిక మగును, 

. వూర్వసూత్రముచే నుత్వద్విత్వములం రా “వాక్ “క్ ఉవాక్కు.” అని రూవమగును, 

ఈన్యూత్రము చె దీర్ణ ముమోందిదానికి ద్విత్వము గలుగనియెడల నుత్వము మాత్రము 

ఫూర్వస్నూత ము చే సిద్ధించి “వాక్ 1 ఉ-వాకు అని రూవనుగును. ఇట్లే 'న్వ రాట్టు- 

స్వరాటు అనశురూవము నూహించునది. బహుళ గృహణమునంజేసీ రాజుం చెల్ను 

“రాట్” అను వ్య స్తముగ నున్న దానికి “రాట్లు” అను దితోత్వములు గల్రినరూపమే గాని 
' న్ లు ౧ 

a J క్ యిీస్యూత్ర ముచేనగు ద్విత్వము రాక యుత్వము మాత, మే సిద్ధించిన “రాటు అను 

రూవము గలుగదని ఫలము చెన్నునది, కచటతపాంతళబ్దములే గ్రాప్యాము లీవిషయ 

ముననని ముందే తెలుపబడినది, "*న్వరాట్టు-స్వరాటు" అని యుదావారించుటం జేనీ 

స్వార్థ పరమైనళబ్ద ములకును నీకార్యములు గలుగనగుననుట సూచితము, 

మతుచాధికంబు ద్వితీమైకవచనాంతతుల్యంబు నామంబగు, ౭౦, 

శ్రీమంతమ్ - గుణవంతమ్ - విద్వాంసమ్ - అన డాగహమ్- 

శానమ్ - ఉపానహమ్-అవ్నరసమ్ - ఇత్యాదులు. 

టి, “గణవద్దణో ద్వితీయైకవచనతుల్యో భ వేద్వికృతా” అనునది మూలము. 

మతుప్ప)త్యయాంక ములై న శబ్ద ములును మతుబంతములుగాని (ఆది మణీకొన్ని శబ్ద 

ములును -ద్వితీయై కవచనాంకతుల్యవబ లగును. అనంగాం బైవాని ద్వితీయైకవచన 

ములే తెలుంగునం చ్రైతిపదిక ములగునని భావము. వ్ర, త్యయాం౦తమ్ముపైం ద్ర త్రయ 

ములు గలుగుట: వ్యాకరణసం వ, దాయము గామిని దత్తుల్యమ నెనని ముంచే వ్రాయం 

బడినది. “ శీ మంతమ్ .గుణవంతమ్” అనునవి మతుబంత ములు. 'శీగలవాండు-గుణములు 

గలవాడు. అని యర్థము. మతుస్ప్రత్యయమునందలి మకార మొకపుడు వకార 

మగు౦గాన 'గుణవంతమ్' అనుమున్నగు చోటులందు మా రస్థానమున నకార నగ 
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వడెడి. ఇందుం జేరందగిన వెల్ల మకారాంతములే మైయుండును. వాలంతముం లేలింగము 

గలవై నను ద్వితీయెకవచనమున మకారాంతములగునవియే ప్రాతిపదికములుగ నిందంగీ 

కృతములని తెలియందగును. స్తీ లింగము లగునపుడు మాత్రము రిక్ విధానాంతరము 
కలిమిని సంస్కృత స్త్రీ లింగరూ వములును గావ్యాములయెడి, మిందు చూడుడు. 

సంస్కృ తసనమముల సాధనమున సంస్కృతే శబ్దముల (వృథమద్విలతీయెక వచ నాంతము లే 

ప్రాతిపదికములుగ నగుంగాని యన్యము గాంజాలదనియు నేవానికిం చద్రైథమైెకవచచాం 

ల్ు ప్రాతిపదికము గాందగునో యేవానికి దిషతీయెకవచ నాంతే మర్ష మగునో యేవాని 

కుభయమును బరి గ్రావ్యామగునో యనువిషయముల; శ్ర, యోగముల ననునరించు 

దృష్మితో నరసి తెలిసీళొనవలెననియు. నీస సందర్భమునుబట్టి ్రృహించునది. ఈక్రింది 
యుదాహరణము లాయాశళబ్దముల మకారాంత ద్వితీమయైకవ చనములు. శీ వముంతమ్:---- 

ఇది మతువ ప్రిత్యయాంతము. ఇట్టే గుణపంతమనునదియం మతుబంత మే అకారాశా 

రాంతములకును అకారా కారోవధంబులకును గలిగిన నుతుప్ప) తృయమునందలిమ కా 

రము వకారరూవము నందునని పాణినీయము తెల్పు చున్నది. తక్కినవానియందట్లు గాక 
వుకారరూపముతోడ నే యుండును. గుణ:---ఇది అకారాంతముగాన దీనికిం గల్లినమతు 

ప్పృత్యయము మమకారము వకారమె “గుణవాన్ _ గుణవంకక్ - గుణవతీ'” అని 
రూపము లేర్న డెను. శ్రీక్యదు లీ కారాంతము లగుట “శ్రీమాన్ - క్రీమంకమ క్రీ మతీ”” 

అని రూవములేర్పడును. ఇటే యశన్ మున్నగునవి అకారోవధములగుట నందు 

శన్విన్-యశస్విసీ.యళన్వీ”' అని వకారమే యగవడును, 

డానియం తిమవకారంబునకు లోపంబగు. ౭౧. 

శ్రీమంత - గుణవంత - విద్యాంస - అన 'జ్వాహ-9 త ాది. వ్ని 

క జంతములకుం బోలె డుజాదులు య థా చారాగ్యంబుగ నగు. అతండు 

శ్రీమంతుండు _ ఇతండు గుణవంతుడు - వానివంశము శ్రీమంతము- 
వ్సవంశము గుణవంతము. విద్వాంసుండు - విద్వాంసము. అన జా! 

హాము - శాానము - అప్పరస. వమ్యేమాణలవే ణంబుచే స్రేశ్వంబున 

వుతు బొదులు బ్యంతంబు లె యిందు గ్ర పాంవంబడు, శ్రీమతి - గుల 

వతి-విదుషి-శుని, మహతి వాచ్యంబగునపుడు శ్రీమంతురాలు - గుణ 
వంతురాలు-ని ద్వాంసు రాలనియు. బ్ర బ యోగింవందగు, 

టీ, “అన్యేషాం చ వా లుగంతన్య” అనునది మూలము, పూర్వసూ త్ర, తము ద్వితీ 

యెకవచనాంశతుల్య మైన వముతుబంతాదుల తుదినున్న పొల్లు మకారమునకు లోవము ' 
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నిత్యముగనగును. మక'రము లోపించినవీదవ నవి యజంతములగుంగాన నపుడు జాను 

వానిమువా తీమవాదమవా ద్వాచకత్వముల గమనించి యథాయోగ్యముగం గ్రమముంగ 

నాలుశబ్దములో సమాసమున్యు డుమువర్ణకములను; గూర్చుచు వానివానిరూవముం ఆ 

నుత్చాదించికొనవలయును. అనంగ నమవాత్తును జెవ్వునా ? మవాత్తును జెప్పు ణా * 
సీని జెప్పునా? యని గమనించుచు బేనింజెవ్వునదైన దానికర్హ్యములగు (వత్యయాదూ 
అ 

యా 
చా లను గూర్చుచు రూపముల సాధించికొనవలెనని తాత్సర్యము. క్రీ దుంక._70 

ద్వితీయెకతుల్య మెననియు దీనిచే మకారలోవమునందినదియునగు నామము. కాది 

పురుషుని బోధించునదిగ చెన్నిన శీ మంతుండని డుమంతమగు, (రాముడు ఆమా 

త్తును బోధించునదిగం దలంచిన ,క్రీమంతమని ముపర్ణ కాంకమగును. (వృతము శక్తిని 
"ెల్పునదిగ భావించిన శ్రీనుంతురాలని యాలుశబ్దముతోడ నమసించిన రూక పవ 

నందును, (ధీరురాలు ఇట్లే మహత్తును దెల్పు 'గుణవంతమ్ి అనునది గుణవంతు౯ 

డనియు నమవాత్తును చెప్పునది గుణవంతమనియం, మహాతీవాచకమగునది గుణవం ఈ 

రాలనియు రూవములనందును. ఈరీతిగచే విద్వాంసుడు _ విద్వాంసము - విద్వ్యాంగు 

రాలనురూపములు “విద్వాంసమ్ అను (పృకృ్ళతికి సంభవించును. డుజ్యు వర్ణ కాద్యుర్త_ 
మగు వాని కాయా కార్యవిశేషములను నాలుళబ్దతోడి సమాసమునందిన వాని కౌవవిభ _క్లిక 
మగు నికశారమును (ఆచ్చిక 80) బూర్జ బిందుపూర్వకడువర్లా దేశాదులును (ఆచ్చిక 
11) గల్లుట త్ర _తృద్విభ క్ష్యేకవచన బహువచనములందు గమనించుచు రూవముల నూహిోాడా 

చునది. మవాతీమహద్వాచకములు గాంజాలనివానికి మువర్థకరావమే గలుగునని 
గ్రహించునది. మహతీవాచకము లగునపుడు సంస్క శబ్దము లెల్ల 55 చేనిందు జూడు 

వానికి సంస్కృతమున. నియతములై న స్తే వత్యయములతోడ వంర్తింపనగుంగాన నీఆా 
రాంతము అయియే యుండెడి. వాని తుదిడీర్ణ మునకు మాత్రము రష చే వా వ్రాన్వమునూ 
శే చేం బ్రుథ మైకవచన ప్రత్యయలోపమును కలుగును, శ్రీమత్: దీనికి HE శతు 
యముచేరిన మవాలీవాచకమసరూపము శీ మతీ' యని మనను. న్ చే వా వ్రాచ్టయు 
భలే చేల బ బ్రథిమైకవచనలోపమును గలుగ ' ర మతియగును. ఇబే నణవత్ న దానికి 
గుణవతి. యనియు విద్వత్ అనుదానికి విదుషి ఈ యనియు, ననడుత్ అనుదాని కనడు కా 
యనడ్వాహి యనియు, శ్వన్ అనుదానికి శుని యనియు ప్రై లింగరూవములు గలుగును. 

ఈగతి సివి తెలుగున నిక*రాంతము లయ్యె గన వీనికిదంత కార్యముల దత్తద్విభ_కి 

వచనములందుం గూర్చుచు రూపముల నూహించికొనునది. మహతీవాచకమున 81 సండ్లు 
సరించి యాలుశబ్దముతో" డి సమానమును స్వనియళ స్త్రీ (వతృ్యయముతోడి యు గి 

కియు నను నుభయ మును గలుగుట విశేషము. వత్యనూణాలక్షణము 85 నూతృముం4 
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మతుబాదులు = మతుబంతములును మణికొన్ని యును. జ్యంత ము లం = “జీప్ జీన్; 

జీన్” అను స్త్రీ లింగ ప్రత్యయ ములు చేరిన యా కారాంత శబ్ద నులు. జీ అంతములు=జ్యం 

తములు, జ కారముపోవున డైనను నూ త్ర విహికములు కద్రూపములగుట జ్యాంతములను 

వ్యవహారము గుదికెను. మలీయుం బని పేరొన్న వృత్యయ్మత్ర, త యమునకు లత్యము 

లైన వివిధశబ్దముల చెల్ల సంగ, హింవ సూరి యిట్లు సామాన్సముగ జ్యాంతనుని వ్యవహ 

రించెనని గ్ర హించునది. నుతి: ---౪ఇని మహా త్రనుదాని శ్రీలింగరూవ వము, స్త్రీనాచక 

మని యర్థము. న్ర్రీక్వముజ స్త్రీ స్పృలింగధర్మ ము- స్తీవాచకథర్మ ము. పాలంతములైన మతు 

బాదులక స్ర్రీలింగమున నీ కారాంతరూవ ముల సంస్కృతమున గుదికెడింగాన మతు 

బచొదులు బ్యెంకముళె యిందు గృహింవంబడునని నూరి వివరించుటకుం గారణమని 

గ్రహించునది. 

ముదాదులకు( బ్రథమైకవచనలోపంబు లేదు. ౭౨. 

ముదము - ఉపానహము - సృజము. 

టీ. 70 సూత్రముచే ద్వితీయాంకతుల్యక నందినట్టియు మతుబాదులలోం జేరు 

నవియునగు ముద దలసకొన్ని స్తీ స్పి లింగశబ్దములకుం బ్రథయెక వచనలోవము గలు 

గదు. మతుబాదులలోం జేరిన స్తీ రల కబ్ద ములయంతి మమ శార మునకు 71 చే లోవము 

సిద్ధిం చినవీదప ర్? సూత్ర, ముచేంః బ్రభమైకవచనలోవము గలిగి ముదమున్న గురూవము లే 

గావలసీవచ్చుటం జేసీ యానూత్రమును సూ త్రింపవలసివచ్చెను. ద్వితీమైకవచనాంత 

తుల్యములై నుకారాంకముశై. తెలుంగునం బ్బాతిపదికములంగ నేర్పడిన స్త్రీలింగ శబ్ద 
| గ 

ముల కగు వ్రథమెకవచనలోవము నడ్డుటయే యీన్యూత్రమునకుం (బ్రయోణనమని ఫలి 

తము. ఇందలి మూడుదావాతులు స్త్రీ లింగములే. ముదము:---70 వేం ద్వితీయాంత 

తుల్యతనంది' ముదమ్" అగును, 71 “వేం దుది మకారమునథ లోపమురా “ముది అగును 

వీదవ నమవాన్నపుంసకనూ[ తృ ముచే మువర్ణ కముగా “ముదము” అనిహా వమా. 57 వేం 

బ్రథమొకలోవము ప్రా కముగా డిని చే వారించినాండుగాన ముద యను ననిషరూవము 

నఘగదు. ఇట్లే కష్మనవూవ్యములు. “ఆపదమ్” మున్నగువానికిం బ్రథమె ముకవచన 

లోపముగలిగి “ఆసది అనురీతి రూవములు. సిద్ధింవవలెనుగాన స్తీ లింగచుతై నను నట్టి 

వాని నిందు; చేర్చక [ప్రథయమెకవచనలోవమునకుం బాలంగాందగని వానిని మాత్ర మే 

యిందు 'జేర్చునది. అప శ్రి త్యాదులు (వ థభమైకవచనళుల్యత చే సాధ్యములగు. ముదా 

దులకని సూతృమున నంతిమమ కారలోవము చేనీనరూపమును నిన్టేశించుటంబట్టి యాశబ్ద 

ములు మతుబాద్యంతర్జ తములని స్పష్థ్రమయ్యుడి,. 
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'బుత్విగాదులు ద్వితీయైకవచనాంతతుల్యంబులు విభాషనగు. ౭౩3. 

బుతింజుడు - బుతింకు,.. . నీవృతము - వీవాతు. బుతి గాదికం S నగా - నివ్ఫ వా స్వ 
బాక్షతిగణంబు, 

టీ, “బుత్విక్ * అను మొదలగునవి వికల్పముగ ద్వితీయాంతతుల్యము లగును 
70 సూ కృన్ణమగు నాదివదము వే బోధ్యమగునీ బుత్వీగాదికము మతు బాద్యంతర్ణ్ష ఆము, 

దిర్పతీయ యారతతుల్యములు 70 చే నగును, అపుడు 71 చే వానియంతిమనుకారము లోఫిం 

చును. కాన 'బుత్విజమ్; బుతిర్పజి ఆని యగును. ఇపుడు పుంలింగమహ ద్వాచ కాదంత 

శబ్బమయె గాన 21.22లచే నుత్వడుణ్బులం గలిగి “బుత్విజుండు ఆని రూప మేర్పడును, 

ద్వితీయాంకతుల్యము. గానిపతమున 67 వేం బ్రథమైకపచనాంతతుల్యమై. 68 బే 

నుత్వద్విత్వములు గలిగి 'బుత్విక్ “క్ ఎ ఉఎజబుత్విక్కు ఆని రూవమగును, డుమంతమగు 

నపుడు డుమంత కార్యములును గానపుడు యథాసంభవములగు చథమైక వచనలో పొది 

కార్యములను గమనించుచు మిగిలిన విభ_క్రివచనములందు రూవముల నూహించునది, 

నీవృచ్చబ్ద మమవాత్తును చెలుపునదిగాన ద్వితీయైకవచనాంతతుల్యమగునపుడు(నీవృతమ్; 
నీవృత; నీవృతము) మువర్శకము గల్గును. ఈసూత్రముచేం (బృథ మైకవచనాంక్శతుల్య 

మివనపు డుభ్వద్విశ్వములు ) గలిగి 'సివృత్; సవృత్ + ల్ ₹ఊజనీవృత్తు'అని రూప మేర్స 
డును. ఇటే ద్వి తీయె కవచనమున మకారాంతము-లై. (వ,థమద్వితీయైకవచనాంక 

త్వములను ఇండిటిని బొందందగినవాని నిం చేలింగముగల వాని ననసు జేర్చి రూపము 

సాధించికొనునదని యిది యాకృృతిగణమను సూరిమాట _కళ్ళిప్తాయము. సేవృచ్ళబ్దిమ 
చేశ వాచకము. 70చే నిత్యముగ వీనికి ద్వితీయాంకతుల్యత స్ట చుచుండుటందేని ప్ర పథ 

మాంకతుల్యతయంుం బథతీమునం గుదుర్చ 70 విధికి వికల్పపువృ తిని గూర్చ నీసూ త్ర, 

మారజ్ధమయ్యొననుట స్పష్టము, 

ఒకానొకచో మహ త త్తే (ంబునందు మతు ప్పకారంబున కానాచేశంబు 

విభాషనగు. ౭౪౮, 

'వానుమానుండు-హనుమంతు(డు. భ గ వాను(డు- భగవంతుడు - 

ఇత్యాది; 

టీ. కొన్నిచోటులందు మతుబంకములై న శబ్ద్బములందలి మతుబ్బ)త్యయ మునకు 

సంబంధించిన తవర్థ మునకు “ఆని అనునది, యా దేశము వికల్పముగనగు. “ఆని అని 

యదంతముగ నాచేశించుట డుజర్భ మె యనుట స్పష్టము. వానుమల్';ఇందో “మత్ 

ఆనునది ముతుప్ప్ర)క్యయభాగము, అందు దుదిపౌల్గుత కారమునక్సు “అనీ అనునది 
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యా దేశముగాంగ “వానుమ+4ఆన=హానుమాని అని ప్రాతిపదిక మేర్పడును. ఇఫుడిది, 

యదంతప్రంలింగమవా ద్వాచకమగుట నుత్వడుజ్జులు 21-22 లవేం గలుగ హనుమానుం, 

డని రూపముగును, ఇటే “భగవల్ * అనుముతుబంతము దీనిచే “'భగవ+ఆన=భగ వాని అని. 

యదంతమె యుత్వడుజ్ఞులనంది ఛగచానుండనీయగును. డుమంతమగునపుడు డుమంక, 

కార్యముల న్యాగమాదులను గమనించునది. ఇవి రెండును మతుబంతము'లేగాన ఆని. 

అనునదాబేశము శగాకున్న పక్షమున 70 చే ద్వితీయైకవచనాంతతుల్యములై. (హను. 

మంశకమ్.భగవంతమ్ 71 చే నంతిమమకారలోవమునంసి యదంత మహాత్సుంలింగము, 

లగుట 21.22 లచే నుత్వడుజ్ఞులనంది హనుమంతుడు భగవంతుండను రూపములనం 

దును, బుత్విగాదుల వ లెం దృ్రిథమైకవచనాంతతుల్యములగునన్నను “హనుమత్ భగ 

వణ్ ” అనువానికిం బై రూపములు సిద్ధింపనవ కాళము లేమిని ఆనా దేశమును సూత్రింవ; 

వలసీపచ్చెనని గృ హించునది. వీనికిం - బ్రుథ మైకవచనరూపములు హానుమాక్ , భగవాక్ "; 

అని యుండునుగున నదంకములు గాంజాలమిని, ద్వితీయైకవచనాంతతుల్యత యే సంభ 

వించుటను ఆనా చేశమెనపుడు గల్దంనట్టి విరూవ యులు గలుగంబాలను. ఇందు 'వానును 

చృబ్దమునకు మాత్రము వానుమ _యనురూవము, క్రవిప్రయం కృమై యగపడెడి. 

“సానుమాక్ అను వ (పృథమైకవచనమును బ్రాతిపదికముగ నంగీకదించినను దుదిన కారము 

పోవుటకు శా న్తమశేమిని ముకారమునక వ్రాస్వము గల్లిన వానుమరూవము సిద్ధింప 

నవకాశము గన్పట్టకన్నది. విశ్వక రే త్యాదిన క రాంకములకు 'విశ్వకర్తా' ఆను మున్నగు 

దీరాంతరూవములే పృథమైకవచనమున. నుండెడిం7న ర్రీశీ చే హ్రస్వము గల్లినపిదప 

75 చే నిత్య స్త్రీశ్వము సిద్ధింప విశ్వకర్శమున్న గున వేర్పడెడింగాని యిది యట్టి దీర్ణాశా 

రాంత పథ మైకవచనరూపముగలది గామి వానుమరూప మేర్పడ నవకాశము లేదు, 

మణియుః దుదిహాల్లునకు లోవము గల్లుట సాంతేశబ్దములతుది సకారమున శే యిందు. 

సంభవించెడిం గాన “వానుమాక” అనుదానితుదినున్న పొాల్టునకారము పోవుటకు 

విధియు నగవడదు. 77 లో నాంతమగు మనుజసంజ్ఞ గా చెన్ని చేర్తమన్న నిది సహజ 
నాంకము (హనుమత్ 'గామిని, స్త్రీ శ్వాథావమున డంజ్రూ పమని వార్యమగుటను, 

నంతిమాత్షరలోవవి ధానాభఖావమునను, నట్టానర్పనవ శాశము గలుగదయ్యెను. మ అీయు 

నిది మతుబంతముగుటచే నవశ్యము 70 చే ద్వితీయైకవచనతుల్య మే గావలసి యున్నది. 

(వథ మైకవ చన తుల్యత్వము నంగీకరించిన నంతిమాతరలోవవిధ్యభావమున రర చే “వాను 

మాన్ను' అని యాపము గావలసీవచ్చినది. , ఇంక న కారలోవమును విధించి చతుర్తుఖ 

బుత్టిగ్వ ప బ వాచక ద్రవ్యాశబ్దమునకువ లె నిత్య స్త్రీ సుతష్టమును విధించిన హనుమరూప సుర 

డెడి. ఇట్ట ముక్కట్దమను. సాధింప నిన్నిస్తూర్ర ముల రచింస నేల యనియొ. హనువు 

24 మచి 
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రూపము క్వాచిక్కమనియొ “వానుమాక” అనుప్రకృతినుండిగల్లిన కద్భవమనుట. 

యుచిశమనియొ నూరి దీనిని. సాధింవక విడిచెను. వర్ణలోపము పృకృతిదృష్టిని వికృతి 

నగవడుటం దద్భృవపతీము నె సూరి యాదరించి యుండనో పును. వర్గలోప_వర్ణాగచు_వర్గ 

వ్యత్యయ ములు జ (వ,కృతిశం టె వికృతియందుం కే గొ, తగల దోంచుటయే కద్భవలమ్ణ 

మనీ 'లాతణికల యాశయము గదా! కావుననే శబ్బర త్వ్నాకరక ర్త “వానుమ కనిలజుః 

డనియళ . అను థారతవ్ర్యయోగమును జూపుచు వైకృతముగా దీనిని నిస్దేళించుట' 

పౌసంాడి. వర్ణ లో పాదులు గానరామిని హనుమాను. డనుదానిని “వానుమాక్” అను 

శృకృలినుండి పుట్టినభవముగా లాతణికులు లీరానింపంజాలరై ర ఇంక హనుమంతు? 

డిత్యాదులు - "ద్వితీ యైకవచనాంతతుల్యము లై. యుత్వడుజ్జులను మాత్రమె యందిన 

వగుట. నట్టి చోనిం సాడం దద్భవములుగ నియాపింపలేశై ర. చింతామ- జాస్టర్వణ, "బాల 

సరన్వ త్రీ-యాహళో బల పండితీయములు వానుమ రూపమును. సాధింవమిం దద్భవమనియే 

తలంచినవనందగును. అవోబలపతి “వానుమానుండు; భగవానుడు” అనువానిని చ 

మెకవచనాంక ప్రాతిపదిక ములనుండి దీర ముమింద దిషిత్టము బహుళమను విధియందలి 

బహుళ గ్ర వాణమునంజేసి యిట్టి యెడల నుత్వము నిత్యముగం జేసి డువర్ణకమును గూర్చి 

అుత్చాదించెను. ఈవక్మున ''నాకండుత్వాంతమువై బహుళ శ్ హాణమునం జేసీయే 

వువర్ణకము పనికి గాదని తలంచియుండును. బాలవ్యాకరణమున నిగ్లై"స్యూతృ ముచే 

నుగాగమాంతంబులకుం ' బృథ మైకవచనలోవ మనివార్య మగుట చేతను బహుళ గృహాణ 

ముచే” “ఉగాగమము. నిత్యముగనగుట; (పృథమైకవచనలోపము గలుగకుండుట; డువు 

పర్ణ క్రములలో డువర్థ్యక మే కలుగుట; అనునిన్నియనం భవ కార్యములను సంభవింవ 

జేయుట” యసంభవమ యు. క్లికమని యెన్ని సూరి య్యాత్రోోవను విడిచి ఆనాబేశమును 

విధించి సౌధుత్వ మచ్వానికి సంపాదింబెనని |గృహించునది. ఈ ప్రకరణమున మూల 

మగపటిచినవానికిం దప్సుం -దక్కినస్యూతృములరచన కహోబలుని “అన్యేషపాంచ వా 

లుగంతస్య ' అను -మున్నగుస్నూత్మ ములవ్యాఖ్యయే మూలమనుటకు సందియము లేదు. 

(చూ. ఆవోబ. చ పుటలు" 982.892.) తకషమరయ నుఖోచ్చారణార్థకిో కారము 

“హనుమాన్; భ్రగచాన్ $. అనువానితుదిని గావ్యవనోరమున వానుమాను అనునట్టిరూపము 

లయ్యెననియు '“వానుమలత్ ” అనుశుద్ధప్ర, కృతియందలి పొల్లుక శారముతుదిది లోపింవ 

హనుమరూషమయ్యొనన్నియు  దోంవెడి, 

విళ్వుకర్తాదులకు వే ్రెత్వోంబగు. ౭౫, 

 త్రీలింగశ్వాతిదేశంబుచేత నుత్వడుజ్ఞులు "లేవని యెటుంగునది: 

విశ్వకర్మ ' = కృష్ణవర్త" హౌ అశ్వత్థామ - యువ - యజ - ఇత్యాదులు, 



టీ, విశ్వకర్మ మున్నగు (వ్రథ మైకవచనాంతశుల్యమురై న మహ ద్వాచకనాంత 

ప్రాతిపదికములకు స్ర్రీశ్వము నిక్యముగం గలుగును, స్రీ శారి చేశముచేం బుంలింగత్వము. 

వెడుటంజేసి 21-22 లచే నుత్వడుజ్జులం నలుగు ర్? చేం బ్రథమైకవచన ప్రత్య 

యము నిత్యముగ లోపించును, వీనికి “విశ్వకర్థా” అనుమున్న గుదీర్థ్హా కారాంతథూవములం 

వ్రథమైకవచనములు, ల్* చే హ్ర్రన్వము. న్ర్రీశ్వము నిక్యమగుటంజేని ర్ర7 వేం బ్రథ 

'మైెకవచనలోవపము కాయగా “విశ్వకర్మ మున్న గురూవము లేర్చ జెడి, విశ్వకర్ముండు 

మున్న గురూవములుం గలుంగవని తాత్పర్యము. 'కర్ణచిన్మ నుజిసంజ్ఞాయాం డుజ్నాంతాన్న 

విధీయతే” అని యధర్వణుండు మనుష్యుల పేరులగు వానికే యిట్లు డుజ్జు రాకుండుట 

తెల్పెను. దీన నిశ్వకర్థాశ్వశ్ఞా మే త్యాదు లే సూరి చెప్పిన ఫ్రీ వ్ర్రీక్వమన కర్తృములని 

యధభర్వణునియాశయ ము విశదమయెడి; సరస్వక్యవనోబలబతుల ననుసరించి సూరి 

“యువా-యజ్వ"*అను మటికొన్నినాంతములకును స్త్రీత్వమును గూర్చి డుమంతములు 

గాకుండ నడ్డి కృ తార్జుం డయ్యెను. మవ్రైఢవ్యాకర్హ ర విశ్వకరు 6డనియు రూవంబని 

సూ ®, ంచి 'విశ్వకరు నికూంతు" అని యుదాహరించి డుమంత మగుటను నుత్వనిగాగమ 

ముల స్పష్టవజ చుచు భారత ప, యో మై విధ్య ముంబట్టి ంనాస్యూత్ర, మును సవరిం 

చెను. పాండురంగమావోత్య్యమునం బ్రయుక్షమైన నిగమశర్మ రూపము నిందుం జేర్చి 

సాధింపనగును. 77 నందు నాంతములగు మనుజసంజ్ఞలలాోో విశ్వకర్శ నిగమళర్తాదులం 

'జేర్చమి నవియాసూత్రనువే. నగు నిత్య స్త్రీ తమునకె విషయము లగుట సృష్టవడియం 

గానం బ్రైఢవ్యాకర్త  ససవరణము సార్థకము. గుష్తార్థ బ్ర వ,కాళిక్క, ప్రైఢవ్యాకరర్త ర డుమంత 

మగుటకిచ్చిన “విళ్వకరునికూంతు. అనువ వ్ర యోగమును ఎ విశ్వకర, కుంగూతు ఆని సవరించి 

బాలవ్యాక ర్త నీహ్టాంతమునే సార్థకముచేనె. యో శిప్రాసనిర్భంభ ము లేని ' సీసవద్యము 

నందలి తావగుట ఛందోభంగము కుండ చెట్లు సవరించినను దగుంగాని తం, డి కిని 

బ్యుతిక కును గల జన్యజనకసంబంధ ముంబట్టి యట్టిసంబంధ ము చెటీంగించునది వష్టీతత్సు 

రుషమే యనువిషయము ననుసరించియు పెపాఠము బహుపుస్తకగతమగుట ననుసరిం 

చియు “ఇమ్మగ విశ్వకర్మ" అను మొదలగు వ్రయోగములం గాంచియు డుమంత ప్ర 

రూపములు రెండును భారతకర్తకు నమ్తతములె యను పౌ థాశయముళతో నట్టు. ప్రౌఢ 

వ్యాకర్హ వర్షీంచె ననందగును, 

చింతెాముణియందలి హలంతశబ్ద్బసాధన ప, వ (క్రియను నహాజముగ గమనించిన 

విశ్వకరాదులను బ్రథమెకవచనతుల్యముల నే ప్రాలీపదికములుగ గ్రహించి. యగుణ 

వద్దణ ప్ర శ్రీ యే "హాలు చేయవలసి యుందుటం వేసి యగుణవద్దణనరికములశై న నిత్య 

నులోజె చున విశ్వకర్మ యువయ జ్యే త్యాదిరూవము లే : గలిగాడి, _ సాధారణముగ మవా 
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ద్వాచకనాంత ములు, డుబ్రపిశములై యే వ్రయోగనిద్ధమగుటయు చ్యాక్ళతి బహుళ. 

వ్రయోగానుసారి యగుటయు. నట్టనుటకు. బ్రబల్రమాణములు: వమలియు ట్టిజానక. 

ద్వి తీయైకవచనతుల్యములుగ గ్ర గ్రహించి క్రియను నడుపుటకుం బ్రయు క్రరూపనిద్ధి ్ 

సిద్ధంచమీ' నవశాశములేదుగదా! ఇంక సణపదసుణవద్దణనిక్యశా శ్ర న ముంకు పీనిసి శాల: 

లేమ శుద్ధసంస్కృృతప్రాతిపదికములను. ట్రా బ్రాతివదికముగ గ్రహించు మూండవ 'పద్ధత్తీ . 
నం. 

కోని పానినీ గా ఇంచి. యంక లోవమునకుం హాలు చేయుదమన్న నంకలోవము
 వె వైకల్పిక్... 

మగుటను. నదీ గలుగనివతీమున నాంతములగు విశ్వకర్థాదులకు ద్వితో్వోత్వయోన్యతే 

ఇశీశ్రండుటను; బ్వతోోత్వములం చేసినచో ' విశ్వకర న్ను" అను మొదలగు ననిష్టరూపములే a 

గల గవలనివచ్చుటను వీనిని గుణవదగుణవద్దణభిన్న మగు, కుద్ధనంన్య్భా త ప్రతిన పద్రక /1: 

ముల గ్రహించి యంతలో పాది "వై కల్పికవిధులచే డుములం గూర్చు మూండపగణ 

మున నిల్పి నవ కాశ మగవడదు గదా; కాన నేవిధముగం జూచినను జింతామణి నను. 

సరించి ప్రథమైకవచనతుల్యప్రాతిప పదిక గ వాణనులోప ములచేశ నే వీనికి బహుళ ప యు... 

. శ్రయూవష్ట్ధా పొసంగుట స్పష్టవడుటంతేని + చింతామణి ననుసరించు సూరియు విశ్వకళా. ; 

_దులకు  నిక్య స్త్రీ స్తీ శ్వము'ె యతి బేళించి రూపసనీద్ధి సేయుటయుం6 ద్రి లింగలకు ఆశేవక ర రయ, i 

సిట్టియాశయముతోడణే. డుమంతరూపము "దుస్సాధమని యెంచి విశ్వకరు రుండనియు he 
,యూవంబని నూతి తి రచి సాధించుటయు జరి గెనని తోంచెడి, కాని “కరచిన నుజస గంజ్ఞాయాం .. “ 

డుజ్జాంతాన్న వధీయలే' అను నాధర్వణము, మూలము డు ట్రూ,పమునే, సాధించు... 

టను సమర్థించుటం చేసి విశ్వకరాదులు, మూలవమతమున( బ్రథ మైకవచనతుల్యమున్తై . 

వ్రాస్వమానంది. పిదప డుమంతములు నిత్యముగమైనవే యని నమ్మవలసియున్న ది. య. . 
ఆవోంణవద్దణాంకర్ణ కమలను వీని వ సృథమైకవచనమేల నిక్యమంగ 'అగుణవతాం న 

వాలాం, సోక్టోవఃి అనుదాని చే లోపిందదనుశంకయీావవత మున చాధింపకమానదు. కాన. 

'సణవేదగణవద్దణవ్యతిరి క్త క్షగణమునం జేర్చి శబ్దపకృతిని సామముగ నెన్ని (విశ్వకర్మ క్స్ 

ఓ 3 మాం చ. వా లుగంతస్యి అనుసూశ్రమునందలి భాసార్భక వా కారమును రాత్ర 1 

త్ర దాయముంబట్టీ 'వృవస్థ చేసి యిట్టిన కారాంకముల కంశీలోవము నిత్యమని. యెంచి. 

పిదవ డుజ్జును ప్ సార్చుట శ్వల డుజ్రూ,పసాథనమున కంతకంటె నుర్తను' 

(చూర్దేళుని. శతక. శ్రీ త్వాలి దేశ మేకవచన బహువచనసా'ధారణమని భావించియంం.. 

బ్ర ధమైకవచనలా? మ్స చ్రీకప్రమున కుపల శ్ ణముగం దలంచియు బహువచనముల . ho 

గనివ్వాని 'వత్వము... .శిద్ధింపదని యెంచి వయుంక్త్షవసిద్దములను యజ్వలం టపాలు 
WL Ue wa 

“ఊుదలగుచానీని? ఇ ఆధించకొనవలెను, oe Fr oe RO 
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మహద్వాచకమయిపుంలింగంబగు బ్రహ్మశబ్రమునకు స్త్రీత్వంబగు.౭౬. 
బహా- -ఈళ బ్బము చతుర్తు ఖ చొత్విస్వి వు, పు,లకు వాచకంబు తత్వ 

తపోచేడయాగవాచక ంబగు నేనీ బ్రహ్మము నాంబడు 

టీ, మహత్తును బోధంచునజియుం బుంలింగ మగునట్టియు | బవ శబ్దమునకు 

న్ర్రీత్వము నిత్వముగ నగును, ఇది "బృహ 'అని వ్రథమైకవచనతుల్యంబగున్. లే 51 జే డీర్ణ 

మునకు వ్రస్వ్టము, దీనిచే సీ త్ర్రీకషేము నిత్యముగం గలుగ వ్? చే౭బ బ్రభమైకవచనలోవమే 

నిత్యముగ నగును, కె స దహ "అని రూపమగు. ఇది సృష్టికర్త రన బుహ్వాజుని నన౭గా 

యిజ్ఞ్ఞక ర్త ర్హచే ధనము6 గొని యజ్ఞ ముచేమించువానిన్కి బ్రావాణునింబెప్పును. ఈమూ౭డర్థ 

ములం శెప్పునప్పు'ే దీనికేతత్సూ త, త విహిత సీ న్ర్రేక్టము గుదిరెడి. “వేద స్తత్వం తపో వో 

ఆనుదాని ననుసరించి తత్వతపోవేదములం ర్ఞెప్వన'చేని యమహాదదంక మయ్యొడి గాన 

మువర్గకమునంది “బ్ర, హ్యము'ఆనురూపమునందును. కాన “బ్రవాండుఆని మవాక్సుం 

లింగమైనపుడును, ' (బవ ” అని యమహదదంత మెనపుడును, రూపము లుండపని ఫలిత 

మును గ్ర హొంచునది. డువుంతరూవము దీనికిం గలుగదని ఫలితము. స్తీ స్ర్రేక్ష్టమున స్త్రీ వీ లింగ 

కార్యవనలును ముపర్ద్థ కమునందిన నమహదదంత కార్యములను మిగిలిన 'కవచనములందు 

గమనించుచు రూపముల సాధిం చికొనునది. తత్వశబ్దము పరమాత్మ బోధకము, శతర్ష 

త పో వెద వాచకము బ్రహ్మళబ్రము నపుంసక మె యగుటంశేసి సూ శ్ర మున: బురలింగం 

బగు బ్రువ్మాశబ్దమున కనిన, నిష్ట రూ పసిద్ధి కలుగు చుండ మహద్వాచఫదళ మేల యనావ 

శ్యకమన చ నూరి 'చేశ్చి ననుశంక కవకాశము గలదు. కాని, బహువ్రీ, హిసమాసాంతమున 

నున్న బె యన్యవ దార్డ మును బోధథిం చునిది యొకప్తుడు పుంలింగమయ్య మవాదాష్టచకము 

గాకుండుట సంభ వించేడింగాన నట్టిచోటులందు సీ ప్రోవు గలుగకుండుటకై మహచష్టి 

" చకదళముం జేశ్చెనని గృ హించునది. “ఆ శ్రిత మము స్వర్షముిఅనుచో బ,హశబ్దము 

స్వర్ష మును జెప్వునదిగాన బుంలింగచయాుస్ట “షువోచ్వాచరము గామి rT స్రీ తుల్యము 

గాలేదు. మవాదాష్టచక దళ ముచే యాదరించి పుంలింగదళమును బరెత్య్ ఉంత మన్న 

నపుంనక మన వరమాత్మ వాచక చ వశబ్దము మవాదాషచకమయునిం బుంలింగము 

"గామి దానికి స్త్రీతుల్యక సిద్ధింప పో వలసిన ద్చును. కాన నూ శ్ స్థములగు పుంలింగ 

ముహద్వాచకద ములు శండూను సారకము లనక తప్పదు. “పుం "సైవ్వణో వేధసళ్చు 

శ్రాస్వ ల్వేవైవ సంస్థ తి” అనునాధరషణము. మూ
లము, 

కర్త మునిజంతబులకు నాంతములగుమనుజసంజ్ఞ లకు త్రీశ్వంబు 

బహుళంబుగా నగు. ౭౭. 

ఆత్త -ఆత్మము- ఆత్తుండు; ముహీమ-మహిమము; ఆణిమ_అణమము; 

గర్వి-గరిమను; లఘీమ. లఘిమము; దేవశర్మ - దేవళర్ముండు. 
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“ట్స! అక్కన ఇమనంతానాం డావాో అనునదియు, “కచిన్మ నుజసంజ్ఞాయ్యాం . 

దుక్నాంశాన్న "నిధీయ'కే' ఆనునాధర్వణమును మూలములు. వ ప్రథమైకవచనకుల్యమలు 
గాందగిన వీనిలో నానే మనిజంతములకు _సీ శ్రీశ వరాపమును, మనుజనంజ్ఞ యగు చేవళర్ల, / (/॥ 

మున్నగు వానికి 75 చ బుంలింగరూవమున్సు సంభవింప నవకాశములేమి నీవిధాన మా 

వశ్యకమయ్యొను. ఆత్మ క శబ్దమునకును నిమనిచ్ ప్ర తియాంకములకును మనుమ్యల, 

సంజ్ఞల కనగా మరుములశే పెరులం జెప్పునట్టి నాంతశబ్దములకును స్ర్రీత్వ్టము బహుళ, 

ముగ నగును, _పెని -పీర్కా-న్నవి చథిమైెక వచనాంతతుల్యము లై ెటెటసన నామము. 

లగును, “అత్తా ఇది ఆత తన్ శబ్ద పథ మెకవచనము. ధ్! చే వ్రస్వము, మవాద్యాచక్షమై . 

దీనిచే ్లీ స్త్రీ శ మునందనియపుడు "డుజంతమై అక్యుండగును. 'రమహద్వాచళమగునప్తడు 

మువర్ణ కౌంతయె “అత్త్యము" అనురూపము నందును. స్త్రేశ్వము గల్లినపథ్మున ర్? వే . 

బ్రభ మైకవచనలోవము గల్లి మహాదమహద్వాచకములకు ఇండిటీకిని 'అత్మ"అనుడ్తూప 
షర్చడును. మహిమ మొదలుకొని నాల్దును ఇమనిచ్ వ (వ త్చయాంతముల "వదాహరణ 

“మహిమా” మున్నగునవి వీని వథమైకవచనరూపములం. రీ4 చే ప్రాస్వమున్కు. 

దీనిచే స్త్రీశ్వమును. బిదవ రీ? శ (బథమైకవచనలోవమును _ గలుగ “మహి గమ. 

'మున్నగురూవము. లేర్పడును, ఈనాల్దును నమహద్వాచకములె యగుటచే స్త్రీళ్య .. 
'రానిపత్మున నమహాన్నుంసకనూూ త్ర ముచే మువర్శ కార్హ్యములై 'మహిమము - అణే 

మము-గరిమము-లఘీమము-” ఆనురూపముల నం చెడిని. చేవశర్త ఇది మనుజనంజ్ఞి, 
ఒకని శ్వేరనుట. దీన్ని ప్రథమైకవచనము “టేవశర్థా అని యుండును. గ్రాసము మ్ 
(a 

స్త్రీశ్వమును గలుగం ద్రైథ మైకవచనలోవము గలిగి “దేవశర్మ” అని యగును, శ్ 

స్త్రీశ్వము. గల్లినపుడు స్త్రీలింగ కార్యములను, బ్రధమైకవచనలోవము మగాగమాదు . 

.వపలకణనును విషయమును గమనింవవలెిననుట సునరు_క్షము. మూలము జా డ్యాప్రత్య, 

యము స్తీ లింగనూచకముగను దలంచుటంశేసీ ' “ఆత్మ” రూపము సుసాధమనియు ప 

'వికల్చమనటం చేని యంతలోవము చే 'అత్మము - లక్తండు' సుసాధమలయ్యడిననిం | 

'ెంబెనని, తోంచెడి. . . 

మహ _త్యంబున స్వార్థపరంబగన కాజళశబ్రము రాజునాంబడు. 25. 

 _ శాజు-ఖగ రాజు, అమహ త్త్యంబునందు. -రాజము- వృకు రాజము. 
ఉపససర ర్టనత్వంబునందు- వాళ రాజొండు పరశురాముడు. 

“టీ, “డు స్యాత్సడా రాజ్ఞ 8 అనుచింతానుణియు, దానిని “స్వార్థ ప, గానో 

బావే స్యాద్రాష్టో, డుః పుంసి చేతనే” అని వివరించునాధర్వణమును మూరు 
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మనా ద్వాచళమై యితరపదార్థమును బోధింపని రాజక శబ్ద మునకు “రాజూ అని 

స్రీ సమముగ6 బ బృథ మైకవచనముండును. _అనంగా మవాత్తును చేస్తనదయ్యు బహు ప్రీ కి హొ 

సమాసాంతమున నున్న దానికి మాత్ర, మోవిధి గలుగదని తాత్పర్యము. రాజ కబ్ణమునకని 

ఆ కారాంతముగ సూత్రమున నిర్దేశించుటంజేసి తత్పురుషకర్మ ధారయసమాసముల తుది 

నున్నటజంతమై అకారాంతమైన రాజక శబ్దములకును స్వార్థపరములగుటం బేసి యివ్విథి 

గలుగుట సూచితము, స్వార్గపరమునా నికరపధార్థ మును 'జెవ్నకుండుట. బహు వ్రీహిని 

రాజక శబ్బమన్యవదార్థ మును 'టెల్పెడింగాన నందు దాబోధించునర్ధము స్వార్థవరముగాం 

జాలమి నట్టి చోటులందలి దీవిధికి విషయము గాదని గృహించునది. (పథ మెక వచనాంత 

తుల్యముగంగాని; . ద్వితీమైకవచనాంతతుల్యముగంగాని; గ్రహించినను, నీరూపము 

గలంగంజాలదు గాన సూరి దీనిని నివతించి సాథింబెనని గృహించునది. మజియు నకా 

రాంతములు సాధారణముగం ద్రిథమైకవచశనాంశేతుల్యము లే గా౭దగుటనే విశ్వకనే 

త్యాదులవలె “రాజి” అను రూవమే గలిెెడి. కాన నివతించుట యావశ్యకమయ్యొ, 

నీవతించుట వ,యోజనశకాన్యమగుం గాన దీనిన .వుడుజ్వుర్థ క ములం గలుగవని గ్ర/సాంచు 

నది. రాజు, ఖగరాజు:---ఇచ్చో్చం దత్పురుషసమాసాంత మునందలి రాజశ'బ్ద మితరవదార్థ 

బోథకముగాక ఖగాధిపతిసూచకమే యగుటంటేసి దీనికిని రాజారూపము గళ్తెను, మహత్వ 

మునందనుటం జేనీ యమహాద్వాచకమగు నెడల “రాజము” అని మువర్ణ కాంత మె అగును. 

ఆఅమహత్వమునం బృథ మైకవచనతుల్య మే యిది యగుంగాన 54 చే వ్రాస్వాంతమును, 

ననువాన్న ఫుంసకసూ త్రము చే మువర్శ కాంతమును నగునని భావము, ఇట్లు వృతరాజ 

శబ్దమును వృతీగతమగు శ్రేస్థత్వము నే చెల్పునదగుటచే నమవాడ్వాచక మయె్యడింగాన 

మువర్థ'కాంతమే యగునని తౌత్సర్యము.' పహాతరాజుండు పరశురాముం డిత్యాదులంవలి 

రాజక్ శబ్దము స్వార్థవరముగాక వరశు రాము నన్యవ దార మును బోధించునదగుటం చేసీ 

మవా ద్వాచకమయు్యు రాజురూ పమునందక 'తొబోధథించునర్భ మున కా ధారమగు వవమున 

కగలింగము నే పొందియంత్వడుజ్ఞుల నం బెనని గ్రృహించునది. ఇటే మహా ద్వాచకమై 

స్వార్థ పరమైన రాజశబ్దమునకు రాజు రూవము గలుగుటను గమనించునది. దీని విస్తృతి 

సంజ్ఞ 10 సూత్రము కేకల నరయంనది. ఖగరాజిశబ్దము ఖగరాజురూపము నందిన జే 

వృతరాజళబ్దమసు “వృత రాజు అనురూవము చేల యందరాదని శంక గలుగకపోదు.. 

ఖగవృతుశబ్దములం శెండును నమహద్వాచకములే యైనను దత్సురుపో త్తరవదము లే 

యైనను ఖగళబ్దము ప్రాణివాచకమును వృతశబ్ద మప్రాణివాచకమును నగుట వేత 

ఖగ రాజశబ్దము తుదినున్న రాజశబ్ద్బము (సృభువును జెప్వనదగుటయు వృశుళబ్దముతుది 

నున్న దట్టు సమర్భృ ముగాక డ్రేనకా వాచకమగుటయు సంభ పించెడ్డిం7గాన ఖగరాజళబ్దము 
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ఖగరోజురూవమునే వృతరాజళబ్దము వృతరాజమనురూపమునే పాళదునన్తి నరా 

వించునది. ఆధిపత్యము ప్రాణినిస్థ్ర మును బ్రాణివిషయక మును . నగుట చేత ' జడముల కట్టిస్థిత 

సంభవిందంజాలదనుట సయ క్జ్కము కాలదు. మవా త్త స్టమును వివక్నీంచినచో 

రాజురూప మప్రాణివాచకములకును గావచ్చుననుట పునరు క్తము, ' కాంగా6 "| నా 

యక ప్రభుక్వట్యో తేకములగు స్వార్థ పరములగు రాజన్ శబ్దముల కెల్ల రాజాసావరు 

గలుగునని ఫలితము తేలినది. . gs 

జగ ధిం ద్ర జిత్తులతకారంబునకు లోపంబు విభాషనగు. రా. 

జగము - జగత్తు; వ్రంద్ర, దజి - అంద ద్రజిక్తు. బుత్వి గాదియగుటం 

చేసీ యిం దృజితుండ నియు వాడంబడు. 

టీ. ,ప్రథమైకవచనాంశతుల్యముఖైన “జగత్ ; ఇంద్రజిత్ ఆనుశ బ్ఞమ 

తుదినున్న పొలుత కారమునకు లోవము వికల్చ్పముగ నగును, ప్ర థమైకవచనళుల్యమ 

లైన వీనికి స్వతో్వేత్వములు గలిగిన రూవములే గుదిలెడి, నుజియు “ఇంద్ర జిల్" 

ఆను దానిని బుత్విగాదులలోం "జేర్చినను “ఇద్ర, జితుండు అనియే రూపము 

గలిగాడి, బుత్విగాదికము మతు బాద్యంత ర్లణమని ముండ యు'క్షము, ఎట్లు చూచ 

నను దుదితకారము పోవురూవము సంభనింవ నవకాశమగవడమి నీవిధి యార 

మయొ్యొను. “జగత్ * ఇది జగచ్చబ్దప, థధయమెకవచనరూపము. ర? చేర బ్రథ యైకవః 

నాంతతుల్యమై యిందు నానుమయెను, దీనిచే దుదిత కారము వింద జని ౪ 

అకారాంతప్రాతిపదిక మేర్పడును. పిదప నమహన్న పుంసకసూ తృముచే మువర్థ్య కము? 

జగమని రూపకుగును. దీనిచేం దుది పొల్లుత కారము పోనిపత్మున 8 చే నుత్వద్విక 

ములం గలిగి యిగ్లా విధి చే బ్రథమె మెకవచనము లోపించి “జగత్తు అని రూవమగున 

ఇళ్లే * ఇంద్ర, ద జిత్* అను నింద దృళిచ్ళబ్ద ప వ థమెకవచనాంకతుల్య ప్రాతిప వదికము' తుదినున 

‘శ్? అనునది దీని చే లోపింవ “ఇంద, దజి అగును, పీదవ నిళ్లా సూత్ర, ముబే నికారాః 

మయ్యెంగానం బ్ర బ భమైకవచనలోవము రా 'ఇందృజి” ఆనియుం బోల్లుకశారము పొ 

ఫతమున బుతోగాదిగణమునం జేర్చి ద్వితీయెకవచనాంతతుల్యమును  “బుంతిష్టజో 

“ఆఅనుదానిని నామముగా (గృహించి 7] చే తుదిమకారమునకు లోవముచేసి “ఇంద్ర, ల 

అని యశారాంకస్రాతిపదిక మేర్పడినపిదవ 21-22 చే నదంతమపహ ద్వ్వాచక మగ 

నుత్వడుజ్జంలం సన్న “ఇంద్ర, జితుం”. 'డనియును రూపములను నిష్పాదింఛికొనన లి 

తక్కి_నవిభ క్షి క్రివచనములందును ' నీవిధుల కనుగుణముగ6 గార్యముల నూహించికొన 

శూచముల 1 మనించునది, 
లం 
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సాంతంబులతుధిసకారంబునకు లోపంబు బహుళంబుగానగు. ౮౦ 

ఉరనము-ఉరస్సు - వశము - వశుస్సు - అర్చి - అర్చిన్సు - ధనువు- 

ధనుస్సు - ఆయువు - ఆయుస్సు, బవాుళ గృహాణంబునం జేసి పయలరి 

వ్ర భృతులసకారంబునకు లోవంబు లేదు. వయస్సు - వయస్సు - సరస్సు. 

టీ. “సాం తొాదవయః వ్రభృ తేః స్లోపః' అనునది మూలము, ర8 చే నుత్వద్విత్వ 
ములు నిత్యముగ సంస్ర్రాప్టములుగా నీవిధి యారబ్ధృము, అమహద్వాచకములైన సకా 

రాంకశబ్ద ములతుదిసకారమునకు లోపము బహుళముగ నగును, సాంతముల కనుటం జేసీ 

యివి చభమయైక వచనాంతతుల్యములు గావనుట యం శుద్ధ ప్ప కృతులనుటయు స్పష్టము. 

“ఉరన్” ఇది యురశ్య్ళబ్ద ప్రకృతి. దీనితుదిపౌల్లునకారము లోపింవ “ఊరి అగును, పిదప 

నమహన్న ఫుంసకవిధిచే నకా రాంకనపుంసక మగుట మువర్భ కాంత మై 'ఉరము” అని రూవ 

మగును, ఇటే సకారాంశముల తుధినకారమునకు లోవమువేసీ యథాసంభవముగ 

నాయావిధుల చే ము-వు-వర్ణ కాదులం గూర్పుచుం దక్కినదూవముల నూహించికొను 

నది. సకారలోవము గలుగనివతీమున రగ చే నీయుదాప్భాతులకెల్లను నుత్వద్విత్వ 

ములు గలిగిన ఉరస్సు మున్నగురూవములగు టూపహ్యము, సకారఠాంతనపుంసక ములకు 

వయన్ = వయన్ - సరన్ మున్నగువానికి సకారలోనము దీనిచేం గలుగకుండను, దాన 

మువర్ణ కరూపము లవ్వానికి సీద్ధింపకుండను జేయుటకు సూ శ్ర స్థబహుళశబ్దము సమర్థ 

మగును. బహుళ గ వాణముచే వయము _ వయము - ను మున్నగుననిష్టరూప 

ములు సకారలోవమువే చేర్పడునవి సిద్ధింపవని భావము. చే(టికావ్యములలో సరశళ్ళబ్ద్బ 

మునకు మాత్రము నరమని రూపమగవడెడి. హారార్భ మున సరశబ్దమకారాంత 

పుంలింగముగాని సకారాంతనపుంనకము గామి సరమురూవము సిద్ధింపనగును. మాంది 

సూత్రము ననుసరించి యిందు నసకారాంతము లమవా ద్వాచకములే చేరందగనని 

గృహిం చునది నకారాంతముల. బ్ర కృతుల నే గృహించెనన్నం బ్రథమద్వితీయైక 

వచనాంతతుల్యశ్వముల విధించు నుభయవిధులకంటి ఖిన్నముగ మూండవమార్డ ము 

మూంలమువ లె నంగీకరించెననవ లెను, లేచా (చథమాంథముమోంది విసర్తలం సకారజాత 

ములేయగుట సకారముే తుదినున్న ట్రైంచి వ్రకియను నడ పెననియేని భావింపవ లెను* 

మహ డ్వాచకంబులగుసాంతంబుల కంతలోపం బేని ద్వితీయైక 
వచనాంతతుల్యత్వం బే నగు. ౮౧. 

అంగిరుండు - అంగిరసుడు - ఆ ల్ గ శ్ర్వుడు - G 

వ్ర చేతుండు. - ప్ర చేతసుండు -. ఊర్ల రరుయు _ & 
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ఏదు కారలోేబము. వీదన 21-22 లవే నుక్వడుజ్ఞులు 

ఐ కీగించును, ఇటీ _ 'ఉగ్ర శ్ వన్ = = వ్రచేకన్ - - కళ్ళ 

als ఫ్ ఇం కాగల oy గ్రకొంచి ది యంకలాషయు షే ఉగ శ శ్ర వుండు ఇ రశ 

రేగు డు" అనమునాచములన్సు “ఉ్యగశ్ర వనమ్ = ప్ర. ట్ ర్ధ్ 

ములను హారములు గ్రహించి 71 చే 

శు 91.99 లచే. ఉత్వ దుజ్జులను గూర్చి స్మ శ్రవసయం 
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*స్ట సీని శబ య కాంత తులము 

hr oe కశక జ్జ బ్రశృగుల' 

స్త్ర థ పురోభ పురోధనుండు. ౮౨, 

సే ] నిత్యంబు గం బురో ధశ్ళబ్ణమునకు వైకల్చీకము, 

కీనిచే నివతింవంబడియి. ఇనంిబులు 

ఫ్రం జబ పంత చేధసళ్చు ప్రాన్వలే నైవ సం స్ఫితిక్ అను నాధర్వణము 

వలో 
వ హదా(చకమాలు 

అదన అరక బం మాకును సాంతములైన్ మ చ్వోచక ములు, 

సుక వచ నాంకతుల్యక్వంగెని గలుగవలనీ 
యున్నరి, 

ఎ కంజ్లము'లే సిద్ధించెడి, కాన సీని పాశవిధి 

లో 

జ శు :2 సాంకతుల్యక సంభ వింపదనుటయు 

DT గయ నుం జె నిరూసీళము. 

నళ యునిదయంం6 బురోధశ ద్ద మునకు బురోధ, ఫురోథసుం 

“మె వ చనమునం గల్టును. పురో ధశ్ళబ్ద మునకు ద్వితీయైకవచ 

స్త్ _ భనుండను గూవమే రీర్పజెడింగాని పురోధ 

కీమిని దీనిని గూడ దానితో ' నివతించి సాథించెనని 

నగునంతలోోవమున్కు నంత లోపము జి రిగినపిదప నుళ్య 



తీత్సమపవపరి చ్భేద ము, 195 

డుజ్జులం గలుగకుండ స్రీ వద్భావమును 'వేధశ్శబ్దమునకు నిత్యముగ నివతింపంబ డెననియు 

నక్కా_ర్యములు పురో ధశ్శబ్దమునకు వికల్పముగం గలుగుటయును. నవి రానివతమున 

81 చే ద్వితీయైకవచనాంకతుల్యమగుటయును, నివతితము లయ్యెననియు సూరి వ్రాయు 

వేధళ్ళబ్దమునకను సీ క్రి ందివివరణమున కథిపొయము. 'వేధన్:_ఇది సాంతమహా 

ద్వాచకమగుటచే నంత లోపము రీ] చే వికల్పముగం గలుగుచుండ నిత్యముగన్ను 

బిదవ 21.22 చే నుత్వడుజ్జులం రాకుండ శ్ర? చేం బ్రథమైకవ చనలేపము నిత్యమును, 

నిపతితము లరెననియు, ఇదే “పురోధన్” అను సాంతమవా ద్వాచకమునకు6 బూర్వ 

సూత్రముచే సలోపమును ర్? వేం బ్రథమైకవచనలోవమును వికల్పముగ నగుటయును 

బతమున ద్వితీయైకవచనాంత తుల్యమగుటయును నివతితములయ్యెననియు సూరి నివతన 

(వ్రక్రియను నిర్వచించెనని తాక్సర్యమును గ్రృహించునది. 

మనః ప భృతులసకారంబునకు ద్విత్వంబు విభావనగన. ౮కి. 

మనసు - మనస్సు-శిరసు-శిరస్సు-సదను-సదస్సు., సలోవంబయొ్యు 

చేని _ మనము - శిరము - సదము. 

టీ, అమహాద్వాచకములై న సాంతళబ్దములకుదిన కార మునకు ద్విత్వము వికల్ప 

ముగ నగును, ద్విత్వము మాత్రమె వికల్పమనుటం బేసి యుత్వము, ద్విశ్వము రానపుడు 

నిత్యముగం గలుగునని గృహించునది. 6రి చే నిత్యముగ నుత్వద్విత్వములు గలుగవలసి 

యుండ నీవిధి ద్విత్వము మాత్రము వికల్పముగం గూర్చుట కారబ్ధమయ్యునని 

యూ హీం చునది. మనన్:---దీని చేం దుదినకారమునకు ద్విత్వము రానివత్మున నుత్వమే 

కలిగి “మనన్ ఎ-ఉ=మనను' అని రూపవుగును. ద్విత్వము గల్లినప్రుడు “మనన్_స్-ఉ= 

మనస్సు” ఆని రూవమగును. ఈశెండును గలుగనపుడు 80 వేం దుడిస కారము లోపించి 

మువర్హ్మ కాంతమై మనమనురూప మేర్వడును, ఇదే తక్కినవానికిని నుత్వ-ద్వితో్వోత్వ= 

వర్షకముల తోడి మూఃండురూపము. లేర్పడుటను గమనించునది. . ఆమహ ద్వాచక 

సాంతముల కుత్వ = ద్వతో్వత్వ-మువర్థ కరూవములను, మహా ద్వాచకసాంతముల కంత 

లోపహ-ద్వి తీయి కవచ నాంకతుల్యత్వముల చే డుజంతరూవములను, గాషచిత్క-_ముగ నమహ 

త్భాంశములంగొన్ని నిత్యముగ మువర్శకమునంద రాని వగటను, నట్లే మహ త్భాంతములు 

గొన్ని నిత్యముగ స్త్రీ నీ తుల్యము లగుటను, బ్ర కరణ మునుబట్ట యథాసంభవముగ గ్ర హింబ 

వలెను, న్యూత్ర మూరందు - సాంకని్దేశమునం చేని పృథమై మైకవచనతుల్యములు మో త్రము 

సాంతములు సంజాలవని గ్ర హింపందగును, మూలము గుణవద్దణశబ్ద ములు న్వరీమైక 

వచనతుల్యములును, నగుగ్గవద్దణశబ్దములు ప్రశ మైకవచనక్తుల్యములును నగునన్తి 
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శాసించి యీాశంటను శజేరనివి యథావస్థి త్ర శుద్ధ ప్రాతిపదికములే నామములగు 

ననియు నభిప్రాయమును సూచించెను. సూరి యట్టిమార్గ ము నాదరింపమి 67-70 

సామాన్యవిధులకు సాంతశబ్దప్రాతిపదిక స్వీశార్మప్పక్రియ విరోధించెడి, కాని సున్న 

సకారజాతముగాన సకారాంతముగ సహజస్వరూపముంబట్టి నిస్టేళించెనన్న నంతగ నట్టి 

విరోధము తోంవదని తోంచెడి. 

ద్యుహృచ్చబ్దంబులకు దివి హృధి యగు, ౮౮. 

దివి - దివ్రులు - హృది - హృదులు. 

టీ. 'భూదివో ను జొయత్తజ్* అనునది మూలము. ద్యుహృచ్ళబ్ద ములనునది 

సమాసము. ఇందు “ద్య” అనునది దివ్ శబ్దమును బోధించెడి, (ద్యాఖ సమాస మున 

దివ్ శబ్దమును ద్యురూపమున బోధించుట యవిరుద్ధము. ప్రథమద్వితీయైకవచశాంక 

ములం నామములుగ గృహించినను నీరూవములు గలుగవుగాన వీనిని నివతింవవలనీ 

వచ్చెను, ద్యుశబ్బ్దమునకు దివి యనియు హృచ్చబ్దమునకు వది యనియు: బ్రథ్యమైక 

వచనము లగునని భావము. ద్యువ్భాచ్చబ్దముల సంస్కృత సప్త్పమ్యేకవచనములు ప్రాతి 

వదిశములుగ  తెనుంగున విని శేర్పడునని తాత్పర్యము, ఇకారాంకస్రాతిపదికను 

లేర్పడుటం జేసి యళ్లై స్మూత్తమువేం బథమైకవచన లోవమును హుత్వమన 

షీర్ చే నుత్వమును మున్నగు నిదంత కార్యముల గమనించుచు, రూపముల సాధించికొను 

నది. ద్యుశబ్దమునకు దీనిచే దివి కలిగిన పీదప నిళ్రాసూతృముచేం బ్రథమైకవచనము. 

లోసింవ “దివి యని ప్రృథమైకవచనము సిద్ధించును. “సివి +ల”-ర చే నుత్వము 

రా దివులని యగును. ఇటే తక్కి_నరూవముల ప్రక్రియను గమనించునది. వృృచ్యట్ట 

మీందు6 9 యోగదృష్టిన గూత్తగ గృహీతము. దివియనుదానిం గొందణు వికృతిగా 

ఇెన్నినన్కు నిందు సమముగానే యొన్నంబడి పృక్రియ చూవంబడెను. “ద్యౌ హ్యృత్తు. 

ఆను ననిష్టరూవములం గలుగకుండుటే యోవిధకిల బ్రయోజనమని ఫ ఫలితము, 

స్త్రీ లింగంబులెల్ల స్వస్వనియతంబులగు స్తీ వ్రత్యయంబులంగూడి 

యిందు. బ్రవర్తిల్టు. ౮. 

చాముము. త్రీ పృత్యయాంతము, తత్సమము. 

కర్తృ ౭00 క్తి . క్తి, 

జనయితృ 2 జనయిత్రి, 669 జనయి త్రి. 

భాగ్య శాలి౯ =. భాగ్య శాలినీ. +. ఫాగ్యళాలిని. 

గ్ గ" 9 66 దశా ని, బుద్ధికాలిక బుద్ధిశాలినీ బుద్ధి భి 
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నామము, న్స వ వ్రృత్సయాంతము. తత్సమము. 

మతిమత్ 2 ుకేనుతీ +౭. మతిమతి. 

గుణవత్ ...  గంణవతీ +. గుణవతి. 

విద్వత్ ... విదుషీ ...  విదుషీ, 

వనజముఖీ *** ( వనజముఖి. వనజముఖ | జమంఖి | బనుఖి 
వనజముఖా *** ( వనజముఖి. 

మిాననే త్ర . 2 విాననె శ్రా ee మిోననేత్ర,. 

అంగామలకం దప్ప సంయోగోడఢంబు లకు జీవ్చ )త్యయంబు "లేమిం 

జేనీ మాన నే ®, -వద నేతి లకి త్యాదు లసాధువ్రులు. 

టీ, 'నియత స్త్రీ ప జ్రక్యయస్తు ర్యాప్" అనునది మూలము, సంస కాత మాననున్న 

స్త్రీ లింగశబ్దము లెల్ల న సీవానికి వీ చ్ర్రకవమునం గల్లిన టాబారి స్త్రీ వ్రత్యయములతో 

గూడియే  తెలంంగునం బ్రవేళించునని భావము, క రః పే “యుకారాంకము. 

బు కారాంతమునకు న్రీక్వేమున జీప్ సంస్కృత వ్యాకృతి చేం గల్లీ కర్తీ యగును. 

ఇది జీబంత్యయమెయే -తెలంగునం బ్ర వేశించుట దీనిచేం గుది రెడింగాన 5 చ్ (వృాస్వము 

గలిగి 'కర్తి” యని నామ మేర్చడును. ఇర్టై సూత్రము బేం బ్ర భమైకవచనల పము, 

ఇట్లే “జనయితృ” అనునది 'జనయి త్రీ” అని జీబంతమగుంగాన జనయిత్రి యని యుందు6 

బ్రథమాంతము సిద్ధించెడి, ఈరీతిగ చే “'భాగ్యళాలిన్ -బుద్ధిశాలిన్- అనున కారాంతములం 

స్త్రీక్వమున జీబంతము లయ్యొుడింగాన వానికి. డెలుంగున “భాగ్యశాలినింబుద్ధిశాలిని" అనీ 

వ్రథమైకవచనములు గుది రెడీ, 'మతిమల్ - గుణవత్ -విద్వత్ * అను నీమూండును నుగీ 

దతములగుట వే సంస్కృతమున స్రీ గ్రులేవమున జీబంతము లగుంగాన వానికీం జలుంగున 

ద్రాస్వమును బృథయెకవచనలోపమనుగలుగ “మతిమతిఎగుణవతి-విదుషీ* అనురూవ 

వ ప్రథమైకవచసమున సిద్ధించెడి. బహు వీ హీసమానము తుదినున్న వై సంయుక్త క్తవర్థ్మ మువ 

థాం గలుగని వై యదంతములై న యవయవ వాచకములగు ముఖాదిళశబ్ద్బములం జేషంత 

ములు వీకల్పముగ సంస్కృతమున నగుంగాన జీవంత మొన ' వనజముఖ యనియు జీవం 

తము గాక టాబంతమైన “'వనజముఖి యనియం6 'దేలుంగున హ్రన్వము గలిగినరూవము 

'లేర్పజెడి. సంయోగమువధగాంగల శబ్దములలో “నాసికోదర్ ష్థజబ్ట దంతకర్ణ శృజ్ణా'శ్చ- 

ఆజ్ఞగా త్ర తృక తేభ్యో వ కృవ్యమ్" ఆనువాని ననుసరించి “ఓస్ట-జబ్ధ -ద న్హ-కర్ణ _శ్చద్ద-అబ్ద; 

గాత్ర ” అను 'ెనిమిదింటికి దన్పం దక్కిన వెల్ల జీషంతములనంగా నీకారాంత 

ములు గా౭కాలవు. పెనిెపేర్కొన్న యెనిమిదింటిలో 'చేతృ యను సంయోగో పధశబ్దమా 

చేరమింశేసి సంస్కృతమున నీకారాంత మది గాయోలదు. కావున “మిన నేత్రి-పద్య 
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నేత్రి ” అను నీ కారాంతములకు (వాసము గూర్చినరూపము లలాతణికము లసాథ్టున్ట 

లయ్యుఢడి, సంస్కృతమున నే వానికీ కారాంతత సిద్ధింవనియ పుడు తెలుంగున నవ్నాన్ని 

కిదంతత పొసంగుట యసంభవమని తాత్పర్యము, పూననేత తృః:ఇం దంక్యవర్గ మకా ' 

రము, దానికి బూర్వముననున్నది సంయు క్షవర్భ ముగాన నిది సంయోగోవధ మయ్యెను 

ఆంత్యవర్థ మునకు ముందున్న దాని రువధయని “పేరని ముండె తెలువంబడినది., ఇట్టి 

సంయోసోవధములలోం బైని బేర్కొాన్న అజ్జగాత్రాదులగు చెనిమిదిళబ్దములశేగాన. 
యితరములకు జీష్ కలుగమింజేసీ యవి యీకారాంతములు సంస్క్భృ్భాతమున , క్త 

వివతీయందు. గాంజాలవు. కాన మానసే లే -పద్మ నే తౌ దిసం యోగో పధంబులు 

సంస్కృతమున స్త్ర మున టాబంతము లే సంప యీ కారాంతములుగ 

భ్రమించి పహ్రూస్వముం గూర్చి (ప్రయోగించిన మోన నేత్రివద్మ శే త్రీ త్యాదు లసాధువు 

లని యంగాదులకను సూరి యా ర ౦దివివరణమున కఖిప్ఫా పోయు. 'తెనుంగునం బరసవర్థ 

స్థానమునను బిందువిడుట యాచాసవై మనను నాబిందుసహాడిక చే వర్ష ములు సంయుక్త 

ములగుననియే భావించి అంగ-కం ఠే త్యాదుల సంయోగో వధంబులుగనే గ్రహింపవల 

యును. అంగాదులళోం చేరని మీన చేశే (ల, త్యాదులకు సంయోనో వధంబులథను నీకా 

రాంతత తెలుగున గొన్ని చోటులందుం గవ్మివ, యోగముల6 జూవట్రైడి. ముద్ధబోభాీ 

సంస్కృత వ్యాకృ్ఫతులం దంగాదిఖిన్న ములకును నీకారాంతత యంగీకృశమె jo పట్టు: 

ఇట్లుండ “నేళ్ళ' అనుబుకారాంతము స్త్రీ త్వమున “చేత్రీ” అని జీబంకము (ఈశా 
రాంతము) గాందగుంగాన మోన నేత్రీ త్రి త్యాదులందలి చే శ్రి మునకు మోనముల చేలునది 

యని కొంద అర్ధము వెనచు నువ మేయము సిరూపితముగాకున్నను మోన ములక్రును 

నేశ్రములకును సాటి కవిసమయ ప్ప సిద్ధమగుటచే నువమానము వేత నే యువమేయమును 

దానియందము మున్న గునవియు గమ్యములగనని దలంతురు. ఇళ్లే పద్మశే,రీ త్రీ త్యాడు 

అందును బద్ద ముల( శాసీంచునదని యర్థము వెని వదములకుశు వేళ త్రములకను. 

సాదృశ్యము గేసహజముగ నుండుటచే న్నేత్రములయందము పద్మ ములఫోదేను ధిక 

రించునని గమ్యము ననోమానింతురు. చరతిగ వీని సాధుక్వపరికల్పనమున కొక 

కత్రీమమార్హము గనుపట్టుననుటశే  మైవివయము నిరూవీతము, కాని యిట్టివాన్షి. 

శుపషమిక సమాసమే (వనీద్ధమును నదియే యువమానోవ మేయసాదృశ్య ప్ర, ప్రతిపాదన 

శ క్షమును నని యంగీకరింపక తీరదు. | an 
సామాన్యముగ  సంస్క్రృతశబ్దములలో _ నదంతములకు స్త్రీ ్వవివక్షయందు 

“టాన్” అనువృత్యయమును “వన్ మన్” ఆనునవంతమందుంగల శబ్దములకు, “జాన్! 

ఆశువదియు “మీ అనునదంతమందుంగల వానికి “చాప్” అనునదియుః గలిగి వ్రకృృతు 
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లా కారాంతము లయ్యొడి. ఇల్లే “జీవ్_జీష్._జీన్* అను వానిసంబంధము'చే 6 గొన్ని యాకా 

రాంతము లగును. అభ్రై, “ఊజ్ * అనునది చేరుటవేం గొన్ని యుకారాంతము లూకా 

'రాంతము లగును, తప, తృ్యయ యోగము చె యువన్ శబ్దమునకు యువతి యనురూనము' 

నందును, ఇ ట్రాయాయాస్తీ (సృతయముల కలయికే నేర్పడిన స్రీ లంగములలో 

స్వాంతమగు యువతి యసదానిని యథావస్థికనుగను దక్కి-నదీర్ధ్యాంతములను. 

హాానస్వము గూర్చియు6 దెలుంగున స్వీకరించి వానివానికి | వృ సాష్టింకములి కగుకార్య 

సుల జేయుచు నాయావిభ క్రులందును వచనములందును, “హూవముల నుత్న్చాదించి 

కొనవలసీయుండును. ఆయా శీ పృశ్యయములు చేరునపుడు ప్రకృతులందుం గళ్లెడు 

నచ్చులలోవము మున్నగు నవాంతర కార్యవిశేష ముల నాద్యవ్యాకరణమునుబట్టి తెలిసి 

ఫొనవ లెను, 

వుహాలీతరంబులగో శ్రీలింగంబులవిశేవణం బులకుం గ్ల బతంబు 

విఛామనగు. ౮౬. . 

వద లత మనోవోరి _ వద లత మనో వోరిణి-.హృద్యం బగువిద్య- 
డా చూ ( 

పహృద్యయగువిద్య. 'మొదవులలో. గవీల వరిష్టంబు-కవీల వరిస్థ. 

న్ 

టీ, 'ఉభయవిధమమవా తీనామ్" అనునదియు, '“అప్రాణివాచినామత్ర భవే 

దమహతాం స్త్రియామ్, ద్వి ధావిశేషణం తత మానం రువచసం వచః” అని దానిని 

వివరించు నాధర్వణమును మూలములు. స్త్రీ వాచకములు గానట్టి స్త్రీ లింగళబ్దములవిశేషణ: 
ములకు నపుంసక లింగ కష్టము వికల్పముగనగును, ఇయ్యది స్త్రి సీ హాచకములుగాని సంస్కృత 

స్క్రీలింగశబ్బములకు విశేషణము లైన సంస్కృృతళబ్దములక స సంబంధిం చినవిధి, సంస్కృత 
ప్రీ లింగశళబ్ద ముల సంస్క్ట్భాతీవి శేషణములం కారకము 19 సామాన్యవిధి ననుసరించి 

పే లింగములే గావలసీయుండ స్రీశవ మే గాక నవుంగకతయుం గలుగునను విశేషము 

నీవిధి తెలిపెడి సామాన్యము“ శబ్దములు ప్రాణివాచకములును నప్రాణివాచకములును 

నని ద్వివిధములగు. అం దప్రాణివాచకములును బ్రాణివాచకములలో స్త్రీ తిర్యక్కులను 

చెద్పునవియును నవమువాత్తులు “హంబడదును, అయమహేత్తులలోను, కొన్ని స్త్రీ లింగములును 

గొన్ని య స్త్రీ లింగములును నగును. ఆ స్ర్రీలింగములలోను గొన్ని స్రీ స్త్రీ వాచకములును 
గొన్ని సీ స్త్రీ వాచకములు గానివియు నగును. “'రమా_శొరీ-వథూః' అనునిట్టివి స్త్రీ వాచక 
ములు. నైతామతిం భ్రూ౭కురరీ అనునట్టివి స్ర్రేనాచకములు గాని స్రీ లింగములు. స్రీ 

లింగములలోనన్నియు స్త్ర న లను బోధిం చునటి గాంజాలవనియుు నందు గొన్ని శ్ర స్త్ర వాచక 

ములును గొన్ని ప్రాణ్వాచకములును గొన్ని యాస్ర్రాణి చాచక ములను గారికాలఃనవి 
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తాత్పర్యము. మైని వివరించిన స్త్రీ లింగశబ్దముల విధముననుండు స్త్రీ లింగనంస్కృతశబ్ద 

ములలో త్రీ వారకములుగాని యెల్ల సంస్కృత స్త్రీ లింగశబ్దములకు విశేషణము'లై న 

సంస్క తవదములకు స్రీ లింగశ్వమును నప పుంసకలింగ తషమును గలుగునని యీోస్ఫూత్ర 

మున క్రభిప్రాయము. కాకి, స్తీ సి ని బోధించునదని భావము. మహా తీకరము= కీ ఇస్త్రీ స 

జెప్ప నిశబ్దము, మవాతీతర స్త్రీ లింగములం= న్ర్రీనిబోధింపని స్ర్రీలింగములై న సంస్కృత 

శబ్దములు. పద్య లత దునో ర: పద్మ లతాళబ్ద మూశారు సీ స్రీలింగము, శ్రీ లింగ 

"మైనను స్త్రీనిచెప్పదుగాన మవాలీతరము ర్ చే వ్రాన్వముచేయం డెలుంగునం గల్లిన 

రూవము, వూర్వన్యూతృము'చే నియత స్తీ (వత్యయములతో డిం ద్ర వేళ మంగీకృతము. 

ఇట్టివద్మల తాశబ్దమున కు “మనో వారిన్ అనునది విశేషణము. దీనికి నపుంసకలింగమును 

సీవిధిచేం గలుగును గాన *“మనోపహారి అను నపుంసకలింగవిశేషణము గుదిరెను, నపుంస 

కత్వము గలుగనివత్ష్మున6 బద్ధల తాశబ్దము స్త్రీలింగమగుటం దద్విశేషణమగు “మనో 

హారిన్” అనుదానికిం గారకము 19 చే స్తీ లింగమే సిద్ధించెడింగాన “మనో పహారిణీి అను 

జీబంతరూవమే సంభవింవంగాం చెలుంసన దానికి 'వాన్వముర గూర్చు “మనో హారిణి' 

యగును. బట్టే ₹ండవ యుందాహరణమునందలి విద్యాశబ్దము స్త్రీ ని లింగము, ఇది స్త్రీని 

బోధింపదుగాన నమహతీవాచకము. దీనికి విశేషణమగునది వే పృాద్యశబ్దము, దేనికి 

నపఫుంసకత్వ మోవిధిచేం గలంగ నమహాన్న ఫుంసకసూ క్ర, ముచే మువర్గ కాంతమై హృద్య 

మని యగును. వాద్యమగువిద్య యని భవత్యర్శ్థ వ్యపహితముగా. (ఆగం జూాపుట 

స్పష్టైర్భము. ఇటో కృతీయోదాహరణము. కవి పిలభబ్బము సోవాచకము స్త్రీ లింగము. 
స్త్రీ వాచకము గామి మహతీతరము. టీనివిశేనణముగు పరిష్టశబ్ద మునకు గీ గ బతర్షముం గల్లిన 

పఠ్షమున మువర్గ కాంతమై వరిస్టమనియు స్ర్రీశ్వమే గర్దీనవుడు వరిష్ట యనియు 

నుండును. ప్రాణివాచకములై నను నస్రాణివాచకములై. నను, వ్ర్రీవాచకములుగాని త్రి లింగ 

శబ్బముల శే ున్విధి గలుగుననుట "సదాహరణ త్రయ మియంబడినది. దీన స్త్రీలింగ 

స్త్రీవనాచకములు శిన్న ములనియం స్రీ లింగములై న వెల్ల స్ర్రీనాచకములు గాలాలవనియు 

స్తీ వాచకము మాత్రము రీ శ్రీ లింగముగానో పుననియు (దారకళ తృశబ్దములుకప్ప్ర ఫలి 

తము తేలినది. మహతీకర స్రీ లింగముల కనుటం జేసీ మవాతీవాచక స్తీ లింగముల విశే 

షణములం స్లీ న్ర్రీలింగములే యసనని గృహించునది. దారకళ త్ర శబ్దములలో చారళ్ద 

మునకు సవశ్వమం చె పుం_స్హ ము సెయశమసటంచేసి స్తీ వాక మైనను స్రీలింగము 
గామిని నదంతొమహద్వాచకమగుటను దారములనియు; నేకత్వమునం బం స్ప కము 

గుదురమిని, “నిజా గృదారన్; నయవిభుచార్య అను మున్నగు వ, యోగము లగవడుటను, 

నేకత్వమున టాబరపమ్వైననతిని 'దారి అని స్త్రీ లింగరూప మే యేుర్పడుననియం6; గళ ద్ర 
by 
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శబ్దము స్త్రీనాచకమైనను నిత్యనపుంసక మగుట చే నమహన్న ఫుంసకసూ త్ర, ముే మువర్ణ 

శాంతమ. యయి “కళత్రము, కళ త్రములు” అనురీతిగ నుండుననియుథ జెలియవల 

యును. కాంగా స్త్రీచాచకములయ్యు ఫీకండును వీ (స్రులంగములం గామింజేసీ వీని విశే 

షణముల శేలింగము గలుగునో యని సందియము ఫాదమక తీరదు. - సంస్క్ఫృకేశష్ట ముల 

లింగమళిషన్టమగటం జేసీ యివిష్టషయమున . సీశండు శబ్ద ములందలి. ' స్ర్రీవాచకత్వమునే 

యాభారముగం గొని యుల్టయెడల వీనివిశేషణ ములు. స్త్రీల లింగము లే యగుననియు 

నుత్తమశీల దార-మనో వోరిణి కళత్ర మనియే యేతద్విశేషణములం స్త్రిలింగము ల్రైళ్లమలు 

ననియు గ్ర హింపవ లెననితో చెడి, స కారక 19 చే విశేద్యలింగవిభ్ల క గ్ఞెదదనముళే విశేషణ 

ముల కిటుకు గనునించునడి. ఇంక నిది సంస్కృ స్త్రీ స్తలింగ ములకు సంస రాక శబ్ద వ్ల 

విశేవణములగునపుడగు విధియని తేలినదిగానం చెలుంగున లింగము _శేమింశేసి క స్తీ స్తాన 

కాంధ్ర, శబ్ద ములకు వడ6తి మున్న గువానికి విశేషణము లై న సంస్కృత శబ్ద ముల'శేలింగము 

గల్పునో మణియు సీ స్ర్రనాచక్ష ములుగాని తెలులగు స్తీ చ్ర్రేసమశబ్ద ముల సంస్కృ కవి శేవణముల 

“కిలింగము గలుగవరయునో నూరి విశదవణువమి రయ వలని వచ్చినది, తండ్రి-అన్న 

మొదలగునవి స్త్రీసమములైనను మహద్వాచకము లగుటవే, చానిసంస్కృతవిశేషణ 
ములు ఫుంలింగములగుననియం పండతి-లచ్చి మున్నగునవి . స్త్రీ నమములైనను నవి స్త్రీ 

వాచకము లగుటం జేసీ వానిసంస్ట్భృతవిశేషణములు స్రేలింగములే _ యగునని య, 

ప్రి రీ జెట్టు-విట్ట- _మున్న గునవి చ్ర్రునాచకములు. గాక త్రీనమములగుటంజేసి . వానిసంస్కల్భతే 

వి'శేషణములు నపుంసకము లే యగువనియు గృహింపవ లెనని తోంచెకి. మహాదమహ 

న న్మవా తీవాచకత్వము ననుసరించి శ్ర్రీసమాంధ్ర ధ్ శబ్దముల న ,నంస్క ఇకవిశేషణములలో మహా 

ద్వా చకవిశేషణమునకుం బుంలింగమును, నమహ చ్వాచకవి-శేవణమునక నపుంసకమున్సు 

మహాతీవాచకవిశేషణమునకు స్రీ స్త్రీలింగమును నగునని సామాన్యముగ ఫలితము గ్రృహింబం 

దగు, దీన ఖౌగ్యకాలిని పడంి - బుద్ధిమతి = ఉవిది అని స్తీనాచకాంధ్ర శబ్దముల 

విశేషణములు స్త్రేలిగములే యగుననియు, 'మనోవారము- ఛెమిలి - వాద్యమగు విచ్దె- 

'గుందరమసచందమామి ఆనీ మహలతీవ్తాచకభిన్న , శ్రీననువి శేషణాములు నపుంసకముఖె 
యగుననియు ఫలితమును గ్ర హీంచునది, కొన్ని స్త్రీ స్ప, సమము. లయ్యు స్త్రీవాచకములుగ 

నెన్నుట చూపట్టెడి, మిచ్చేటి అనునది యా కళగం గాబోధకము. ఈవతీమున ' నిది 

యదువహాద్వ్యాచక స్త్రీ సమతుగును, కాన. దీనిసంస్కృ తవిశేష ణము “రమ్యుము మిన్నేరు 

"అని మువర్ణ కాంకమె, .గావలెను. కాని. గంగను స్త్రీ వ్యక్తిగా నెన్ని. 'శివజటాజూటచవానీని 
మిశ్నేరు” అని. స్రీ లింగవిశేషణమును నిల్బటయుం గాననగుకు. ఇంక సామాన్యముగ 

(విశేషణము లైన యచ్చ తెలుంగుసదము విభ క్రికములును, స్త్రీసమములును,నలింగ 

26 
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ములును నగుట సంస్కృ తాసంస్కకవిశేవ్యముల  విశేషణములగు . చెలుణు 
శబ్దముల కేలింగము గలుగుననువిషయము విశదీకరింప నక్క-ఆి లేదనియు నట్టివి తమ 

సహజరూపముతోడ నే (స్త్రీసమ) యొల్లపు డొవ్వననియు జెప్పనొప్పును, 

భవచ్చత్రాదుల కిందు( బ్రయోగంబు లేదు. ౮౭. 

భవదాదులగు హలంతసర్యనామంబులకును శతృ రే ఫాంతాదు 

లకును దెనుంగు భాషయందు వ్యవవోరంబు "లేదని యర్థము. సమాసం 

బులం దోొలుతం గదినీ యిందుం బ్రయుక్టంబులగు. ఛవద్దుణంబులు' - 

త్వడాశ్ర శ్ యము - మత్పుణ్యము - "ఫేసద్రూవను - ఛవిపష్యత్కాలము - 

ధూర్యహము - ఇత్యాదు లెలుంగునది. 

ద్రిది తత్సమపరి చ్చేదము. 

టీ. “భవద్దీరు ఖశ్చా నామాద్యయోర్యుష్మదస్త్మదోః, భాహాయాం న ప్రయోగ 

స్సా స్థదితి సిద్ధాంచవద్ధతిః అనునాధర్వణము మూలము, భవత్ -కల్ యత్ -యుష్మ 

ల్ - అస్మ శ్ - మున్న గుహ ల్లంతమందుం గలిగినసర్వనామములకును గచ్భల్ - లగల్ 

మున్నగళత్ళవ వృత్యయము తుదింబేరిన రూపములకును, గీర్ -దూర్ మొదలగు రేఫాం 

శేబ్దములకున్కు చెలు(గున స్వతంత్రముగం బ్రయోగార్హ్హత లేదని యర్థము. సంస్కృత 

సమాసము తొలంతనున్న వై యనంగాం దాము కొండొకవదముతో సమసించినవై నిద్ధ 

'నమాసమురాక మూలమున: చెలుంగున నివి తోంచిన తోందవచ్చును, మొ త్తముమోంద 

సిద్ధసమాసాద్య వయ వములుగనొ" యంతరవయవములుగనో యున్న వై సిద్ధసమాసము 

మూలమున నివి చెలుంగునం గలిాడింగాని సిద్ధస మాసము తుదినున్న వానికిని న సుల 

కును చెను6గునం బ్ర వేశము గలుగదని గ్ర హింపనగును. సిద్ధసమాసాంతావయవములై న 

వీనికి బ్ర 'వేశ మే "ఘుంగీకృతమగు నెడల సీనిధికి6 బ్ర యోజన మే శూన్య మయ్యొడింగాన 

వ్యస్త సనుసేను సమాసాంతమునను వీనికి బ్రయోగము నలుగదనియీ చెవ్నవలెను.' 'ఇయ్య 

వాద్య వ్యాకరణపద్ధతి ననుసించి సంస్కృత వదములతోోడ సమసించిన'వై. యాయా 

నమాసన ములనాదిమధ్యావయవములుగ నున్న వై యాయాసమాసముల మూలమునం 

చెలుంగునం గలుగనగునని తాత్పర్యము, భవద్దుణములు:---ఇందు “భవత్ ' అను సర్వ 

నామము గుణశబ్దముతోడ సమసీంచిన దై “భవద్దుణి అనుసమాసముమూలమునం 

'జలుళునం గల్లెను. ఇళ్లే “తల్ -మళత్ * అను సర్వనామము లాయాళ బ్దములతోోడ సమ 
x | 

ల vk 
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సించి సమాసాద్యవయవము.లై సమాసముమూలమునర 'చెలులననం దోంెను, అట్లే 

“లసల్ -భవిష్యత్ ” ఆనుళ త్రంతములు సిద్ధసమాసాద్యవయపము లై సమాసముమూలమునం 

"దెనుంగునం జూవట్రెడి, ఈరీతిగచే *“ధూర్ి అను శేఫాంతశట్టము సిద్ధసమాసము 

తోలుత నున్న బై సమాసముమూలమునం 'దెనుంగునం గన్ప ట్రెడి, ఇంకను చెనుంగునం 

గలుగనివి తిజంతాదులు గలవుగాని యిది నుబంతవిషయమగుట నుబంతములలో 

నిటివి మాత ము తెలుంగునం బ యోగించ ననర ములని తెలిపెనని గ హీంచునది, 
6 శూ ©) యా టు! 

ఆనుకరణయున చెల్ల శబ్ద ములును దడెలుంగునం గలుగనగుననుట ముందె నిరూపితముం 

మటణియు. నిందు. జెప్పిన భవచ్చత్రా దులేకే గాక “నర్వ త్ర -సర్వ ధా-వరిత $-సర్వతః- 

మున్నగునవ్యయములకును మవోన్ మొదలగువానికిని నిందుం బ్రయోగము స్వతంత్ర, 

ముగ జూవట్టదు. ఇట్టి వానిని గవివ్ర, యోగములంబట్టి గ్రహించునది. “సర్వదా-సదా- 

సర్వత, అనునవి యనుకరణము లేకయే (ప్పృయుుక్షములగుచున్న వి. 

ఇది తేళ్సమమున హలంకపరి వేదము. 



ఆచ్చికపరిచ్చేదము. 

అచ్చికవదములంగూర్చి మైన | గృంథభాగముగాన నాచ్చ్భికపరిచ్ళేదము నాం 

బడును. " 

సంస్కృతసమేతరంబయిన యీఫాప, యచ్చ యనంబడు. ౧... 

స్పష్టము. 

' టీ, “నంస్క్భృతనమమా; -హ్రాకృకనమము; సంస్కృతభవము; ప్రాకృత భవము? 

దేశ్యము;” అను నైదుజాతులసదములు తెలంంగునం గలవని సంజ్ఞాపరి చ్చే దమునంధలి 

19-20-2] సూ శ్రే ములచే విశదీక్సృతము,. ఇందు సంస్కృతసమములు దవ్చం దక్కిన 

స్రాకృతసమ, నంస్క్యృతభవ, ప్రాకృతభవ, దేశ్యము లచ్భయనుసంజ్ఞ నందునని 

భావము. అచ్భశబ్దమునుండి “ఆచ్చి” అను పదము పుట్టెను. కాన నీభావ నచ్చ తెలు. 

గని వ్యవహరింతురు. సంస్కృృతసమములుం వేరని భాష యచ్చ తెలంధగని యర్థము, 

అచ్చ తెలుంగు కావ్యములుగా చెన్నిక కెక్కిన యయాతి చరి త్రము ఫీలా సుందరీవరి 

ఇణయము మున్న గువానియందలి భాషునుబట్టి యీ యచ్చ తెలుంగను సంజ్ఞ లాతుణిక 

మయ్యెం గాని సంస్కృత ప్రాకృత సంపర్కము లేని శుద్ధాం థ దేశము ననుసరించి 

గాదని యొజణుంగవలయును. అవిజ్ఞాత వకృతికమగుట నిట్లు వ్యవహరించి రే మో 

యని యందమన్న6 గొంతవజకుం ద్రాకృతసమభవాదివిభాగము నెణింగించుటం బట్టి 

యట్టన నవ కాశమగపడదు. కాన నిట్టనుట కచ్చ తెలుంగుంగబ్బ ములభాషయే శరణ్య 

మనక తీరదు. నీభాషలో చేని జనవ్యవహారమునకుం జాలినన్ని పదము లుండక తీరదు. 

కాని యాభాషను వ్యవహరించు వారి దేశమున. గన రానివానికి మాత్రము సంజ్ఞ లరు 

దగుట సవాజము. అట్టియెడల వా రావశ్యకమగునపు డితరభాహోపదముల _ నెరపు 

గె గొనుటయు6 దన్తూలమున నన్యభాషాపదము లాభాషలో6 దోంచుటయుం గుదురును, 

నిజముగ నరయునపుడు తెలుగున దేశీయములగు కొన్నిటికి సమభవములే సంజ్ఞలు 

" తోంజెడింగాని శుద్ధ దేశ్యములు గనరావు, మణియు మనుష్యావయవములకును, బృకృ 

తిని గోచరించు కొన్ని వదార్త ర్ధ్ములకును, దేశీయ శా కా ద్యాహారవస్తువులకును, సథ 

బంధువులకును, నాభరణాదోలకను సంస్కృత ప్రాకృత సమభవములే సంజ్ఞ లుగం 

జూపలైడి. ఇట్లగుటకం బెలుంగుభాష కేవలము సంస్కృత స్రాకృతజాత మగుటయా! 
గాక సంస్క.తసపాక్నతములు దీనీ నడంగందొకు_టయా? కారణముని యరయం హాలలల్లోీల గరా 
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దగును. కొందణు తెనుంగుఖాష కేవలము సంస్కృతే ్వాక్ళత జన్యనునియం 

నవిజ్ఞాత ప్రకృతులు జేశ్యము లాయా ప్రాకృత దేశ్యములనుండి కలిగియుండుట వే 

నస్రాకృల్ దేశ్యజ్ఞానులగువారి కది తోయి శుద్ధ దేశ్యమందురని యం, జన్యజనక 

భావము లేని యుభాషకును నిట్టిసంబంధ నున్యముతోడం గలుగదనియు నందురు. 

ఛాఘోశా స్త్రదృష్టిని శోధించిన నుప్పిజ్ (పృత్యయములయు సర్వ నామముల యు బశు 

వక్య్యూదివాచకములయు బంధు వాచకములయం దేశీయవస్తు వాచక ములయు, మనుష్యా 

వయనవవాచకములయు, సంబంధము సంస్కృత ప్రాకృతములతో నగ వడమిని 

ద్రమిళ గక్షాటకాది భాషలతో చెంతయు. నగవడుటను చెలుంగు ద్రావిడభాషా 

నహోదరిగాని యన్యము గాదనియు, సంస్కృత ప్రాకృత భాషలు దాని పోవక 

భావలనియు నందురు. ఆంధ్రశాతవాహను లు శత్రరమున  నున్నవారు దక్షీణ 

వానులగుటంజేసి కాల కృనుమున వారిగృవాభాషయగు ప్రాకృతమును దక్షిణ బేశీయా 

నాగరక ఖాషయుం6 బెరసీ ముట్టి యొక శూత్తభాష గుదిశననియు దాన ఛాతురూ పొ 

దులయు విభ క్రలయు సంబంధము మున్నగునవి తెలుంగు ద్రావిడములకు సద్భశ'మై 

యువ్వుట గన్పట్టుననియుం గొందజందురు. తెనుంగు పదములస్థాన ములో సమభవములు 

నెక్కొ_నుటయు శుద్ధ దేశీయము లున్నను నోట నవి రాకందుటయు. దనవ్యవహారమును 

బట్టి తనకు సోంపక పోవచ్చునుగాని యొరునివ్యృవహారమునుబట్రి యొరునకు విశదము 

గాకపోదు, మలకీియు (గ్యామ్యజన వ్యవహారమునను శుద్ధాంధ్ర, వదస్థానమును సమభవము 

లాక్కమించుటను గమనింపందగును. గ్ర ంథములందును ఏచేయవళ్థ దృశళ్ళమగును. 

పెయంశముల గమనించిన సంస్కృత ప్రాకృతములు తొల్లి విజృంభించి ప్రా ప్రాచీనళుద్ధాం 

ధ్రము నడంగంద్రొ క్క్టుటయుం గేవల సంస్కృ తాఖిమానులగు పండికకవులయఖి 

రుచిం జేసీ గ్రాంథిక భాష సమభవసాం ద్ర మగుట యుంం బ్రాకృతఫాహోసమములయు 

భవములయు జాడ సంస్కృత సమదృష్టులకు సమగ్శృముగ పర్ణ లో పాదులం జేసీ 

యగోచరమగుటయుథ గాల శ మమున శుద్ధాం శ్రే బదసులు లం, ప్ప్రములగుట గత్యం 

తరములేమి వర్ద లో పాదులనం౦ది సంస్కృృకసనుములకు దూరములైనవానిని శుద్ధాంధ్హ్ర, 

ములుగ భావించుట ముగ, దన్తూలమున స మేతరముల కచ్భవ్యవహారము లాతణికలోేక 

“మొనర్పుటయంం, గుదిరియుండునని యనుమానింపక తీరదు. సంస్కృత ప్రాకృతవద 

,నమూవాము శుద్ధాం శ్రువదస్థానము నా శ మింపం గల్లెను గాని (సృశృయాదుల సవాజు 

రూపమును . ద త్రము. పార్పంజాలదయ్యేను. వానినిబట్టియే యిది యార్యభాషా 

“"కటుంభఖమునకు( జేది గాదన నేంటి భాహాతత్వళా త్త కొవకాశను గల్లినదిః 
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ఆచ్చికశ బ్దంబు తెల్లం దజుచుగ స్రీ సవుంబులుం గీ బస బసవమంబు. * 

అయియుండు. ౨. * 

ర్ _/ (్రుసమత్యాాతి దేశంబు చేం బ్రథ మైకవచన లో పాదికంబును గ్లీబ 

సమత్వ్యాతి దేశంబు చే మువర్ణకంబు నగునని యెటుంగునది. అన్న _ 

మిన్న -అద్ద-గద్ద-జాణ_గాణ-ఓడ - గోడ - ప్రత్యాదులు స్త్ర స్త్రీసమంబులు, 

బియ్యము- నెయ్యము-అల్ల ము- మొల ల్లము-సున్న ము.సన్నము - ఇత్యా 

దులు శ్రీ బసమంబులు. తబుచుగ ననుట చేం బుంలింగతుల్యంబులుం 

గొండొక కలవని తాత్పర్యము, కొమరుండు-చందురుండు-_ జముండు - 

కందుండు- -అ త్యాదులు. 

టీ, నికృతే. సర్వే శభాః క్ట ననూ స్త్రీనమాళ్చ నాన్యే స్యుః క్షీ బసమ్లా 

అమహవాద్వత్ ; స్త్రీవల్ స్యుః స్త్ర క మాక” అనునది మూలము. చని నిరూపీ ౦చిన 

యచ్చ తేలులసళబ్దములు కఆచుగ స్త్రీ లింగశబ్దతుల్యములును నపుంసక లింగ శబ్ద 

సదృశములును న్రైయుండును, తజచుగ ననుటం జేసీ పుంలింగ శబ్దములం బోలు 

నవియు గొన్ని గలవని సంభావించునది. తెలుగున లింగము లేదు. కాన లింగము. 

ననుసరించి. సంస్కృృతసమములకువలె డు=-ము=వు మున్నగవానిని యబ తి పొదింప 

నవకాళములేమి నిమార్ధ మాదృతమయ్యొను, మతీయు సంస్కల్భతలిగము నను 

సరించి తదర్థక పదము లకు (బి, త్యోయాదుల నెటీంగించుట గుదురమి నిమ్హార్హ్మె 

శరణ్యమయ్యొ. ఇంతియగాక తత్సమపరిచ్ళేదమునం గొన్నీ తావులందువలె నహీ 
మనాదమవాద్వాచకత్వముల ననుసరించి వృత్యయాదుల _ విధింశమన్న నట్లును 

సరిపడమి నిమార్జ మె గతియయ్యొ, తెలుంగునం దండ్రి, శబ్దము స్త్రీనమమూ, "కల్లి 

స్రీ సమము. చెట్టు స్రీ సమము. ఇట్లగుట శబ్దలతణముంబట్టి, ప్రత్యయాదివిధాన 

మొనర్చ నవ కాళము'లేదు, కత్సమపరి చేదమున + సామాన్యముగం బుంలింగము లుక్వే 

డుజంతము లగుటయు స్రీలింగములు (పృథమైకవచన ప్రత్యయలోపము నందుటయు 

నపుంసశములం మువర్శ ₹0తము లగు టయు లత్షణముగ'. గన్నట్టును, ఆవద్ధతి నను 

సరించి డుమంతము లైనవి పుంసమములని యం, మువర్ష కాంతములగునవి నపుంసకోసనుము 

'లనియుం _ బ్రథమైకవచన లోవము నందునవి స్త్రీసమము లనియు సూరి వ్యవహారించెను. 

వీనిలో స్త్రీసమములం "లెక్క కెక్కుడుగన్కు గొంతగ ము వర్ణ కాంతములును.. . నత్యల్బ 

ముగ డుమంతములును 'బెలు:గునం దోంచుటం జేసి చాహుళ్ళము ననుసరించి , స్త్రీస్షు 
ములు నపుంనకములుం దజ-చుగ నగునని లతీణక ర శాసించి కొన్ని పుంసముముల౧ 
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గూడం జాపి వానిం డజిచు శబ్దమునకు శరణ్యముగం జే నెను, స్తీ సమ-నపుంనకనమ,_ 

పుంనమములకు యథా[క్ర్రమముగ న్సీ వ్ర్రీలింగ - నపుంసకలింగ-పుంలింగ శబ్దసద్భశములని 

యర్థము గాని స్త్రీవాచహదులని దత్త మర్థము గాదు. ఈతే "ల్యమును (బ్రత్యయ 

మురింబట్టియే గాని యన్యము ననుసరించి. గాదని స్ర్రీనమ త్వాతిదేశమువే నను సూరి 
విపరణమే విశ దీకరించెడి. కాంగా నీసూ శ్ర మునకు బుంసమముల కుక్వు డుడాదులన్ను 

స్త్రేసమములకు6 (బిథయెకవచన లోపాలకు, నపుంసకములకో మువర్ద కాదులను 

గూర్చుట ఫలముగా నెన్నవలయును. దీనం (బృకృతులను బృత్యయములను_ వేజువేసీ 

చూపుట యాచ్చికముల విషయమునను శక్యమ యనునాశయము సూరి కలిగియుండె 
ననుట తెల్లము, బాలబోధ3కై లతణక ర్త యిమ్మార్శ మాదరింళెం గాని తెలంంగునం గొన్ని 

యొడల నిట్టు చూపుట పొనంగకుండుటయు: బొసంగినను నాపద్ధ తియంతగ నర్గవంత 

ముగ నుండకుండుటయు.: దో౭చెడి. మజియుం చెనుంగున6 (బ్రథ మైకవచనమే ప్రాతి 

వదికమగుటం గమనించినను నిమ్హార్హము కృతకమే యయ్యిడి, ఆన్న మొదరన 
చెనిమిదియంం బ్రథమైకవచకలోపము నందందగునవగుట౨ జేసి వీనికి స్రీ సీ సమ త్వాతి 

దేశమును దన్తూల మున6 దళృమము 97 వేం బి,థమైకవచనలోపప్రా ప్లీయుC గుదిశెనని 

గృహించునది. ఆచ్చికములలో చేదానిం జెప్పువానిక్తైనను బృథమైకవచనలోపము 

నందందగినవాని కీవిధిచే స్త్రీసమత్వాతి దేశమును గమనించునది. బియ్యము మొద 
లగు నాజుదాహరణములును నపుంసక తాష్టతి దేశముచే నమవాన్న పుంనక సూ త,ముబే Ww 
మువర్ణ కాంతము లయ్యొనని యెణుంగునది. పెని వివరించిన శ్రే మువర్డ్మ కాంతములు 

గాందగువాని నెల్ల నపుంసకసమ త్వాతి చేశ మొనర్చు సీవిధికి నుణిగం జేసి * మువర్థ కముం 

భార్చునది. ఫొమరుండు మున్నగు నాల్లును ' బుంలింగతుల్య తాతిదేశము నంది 

21-22 చే నుత్వడుజ్జుల నందినవాని కుదాహరణములు, పైవానియట్లి యుత్వ 

డుజ్జుల నందఃదగిన మహత్తుల కెల్ల నీవిధిచేం బుంలింగతుల్యత నతి దేశించి యుత్వ 

దుజాదులం గూర్చికొనునది. అతి చేశమనంగాం గలంగరాని కార్యమును గలుగునని 

గట్టంబెట్టుట, తెలుగున లింగము లేమి. ద్రిథమైకవ చనలోపవ మువర్భ కోత్వడుజా దులు 

'తెలుంగుళబ్దములకుం గలుగ నవకాశము లేకున్నను సంభవింపరానిలింగమును సంభ 

వింవం చేసీ తన్తూలమునం బై కార్యముల. గూర్చుటం జేసీ యియ్యదతి దేశవిధి యయ 

నని యెజుంగునది. సామాన్యముగ స్త్రీసమములవిషయమున నియమము గానరాదు 

గాని మువర్ణ కాంతము లమవాత్తులే యగుననియు డుమంతములం మహద్వాచకములే 
యగుననియు నిర్ణయము తెలుంగువదముల విషయమునను గాననగుళు. (కై రాదులు 

తప్ప) మూలమును దదిషివరణములును గేవలము సంస్కృతసమసాధనపరము లే యగుటం 

జేసి సాధారణముగ నీపరిచ్ళేదమునందలి విధు లెల్స సీసూ త్ర మునకు మూలముగా; 
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జూావంబడిన చిం తామణిసూ శ్ మునకు విసులముగ వ్యాఖ్యవ్రాయు నహోబలపండితుని 

వ్యాఖ్య నే యనుసరించి _కన్షనని గృహించునది, (చూ. 'తవకోబల పం) పుటలు, 

851-54. 

బట్టీదాదులు సంస్కతతుల్యంబులు. 3, 

మహా త్త్వంబున వీనికుత్వడు జాదులు నమహ _క్త (ంబున నువర్ల 

కాదులును స్త్రీత(ంబునం చాలుశ్ బముతోడ సమాసంబునుంగలుగునని 

'యెటుంగునది. బల్లిదుండు - బల్లిదము - బల్హిదురాలు. బల్లిద-అక్కజ-. 

“కావల- బెట్టిద- బెడిద-మినీమింత-మొక్క_ల-ఇ త్యాదులు బల్లి దాదులు; 

'టీ, బల్లిద మొదలగు తెలంగ వదములం సంస్కృల్భతవదములక సరిమెన వగునని 
యర్థము. నంస్క్భకతుల్య తాలి దేశమువే వీనికియిం కీ స్తే నపుంసకలిం గాదులగుననిభా వము, ' 

ఇభ్యోవి సంస్కృ కశబ్దముల వంటివి గాకున్న వివరణమునం బేర్కొాన్న మూండుకార్య 

ములును సంభవింపంజాలవుగాన నీవిధి యావశ్యకము. మజియు 2 విధిచే నేపో యొక. 

లింగమే యతిదిష్టమగు౦ గాని ఇఅండుమూ దు సంభవింవమించేని యిది యారబ్ధము, 

కాంగా. సంస్కృతవి శేవ్యనిన్ను ములవలె నివి స్తే పున్న పుంనకరూవపములనంద నర రము 

లగటంచేసి సమ త్వాతి దేశము చేయక సంస్కృత ర్య ల తిచేశ మొన శ్చెనని గ్రహించు 

నది. సంస్కృృతళుల్యము లగుటంశేసి మవా ద్వాచకము లైనఫుడు తత్సమ 21-22 లనే 
'నుత్వడుజ్ఞులను నిగాగమాది మహ త్కార్యములను; స్త్రీ వాచకముై నపుడు సంధి 81 శే 
నాలుశబ్దసమాసమున నుత్వరుగాగమంబులను; నమహ సాద్వాచకములై నపు డమహన్న పుం 

చకనూ త్రమే మువర్ణ కాదులను బొందునని సంభావింపవ లెను. బల్లిద:---డీని'చే సం 

'్కసృతకుల్యయె మవాక్వమునం దత్సమ 21-22 చే నుత్వడుజ్జులనంది “బల్లిదు. "దనియు. 

మహతీశ్వమున సంధి 81 చే నాలుశబ్దసమాసమున నుత్వరుగాగమములనంది “భల 

దురా” లనియు నమహాత్వమున నమహాన్న పుంసకవిధిచే ముపర్ద కమునంది బల్లిదమగు 

ననియు గ్రహించునది, ఇట్లే తక్కినవానికిని రూదత్రయమూహ్యము. తక్కినవిభ క్త 

లందును 'పచనములందును యథార్హ ముగ ఢడుమంతము చ్రై నపుడు డుమంక కార్యములను 

స్త్ వాచకములె లైనపుడు సీ స్త్రీ లింగకార్యములను మువర్ద కాంతములగునపుడు ముగాగమా 
ద్యరుహతార్యములను గ్ర గహిాంచి రూవనిహష్పోదన క్ర క మ మూహించికొనునది, " 

: నుహత్తులగువోగాదులకుం గయి'రొదులకును డుజ్జగు 

నుత్వంబు గాదు. ౮, 

. మగయ-మనుమండు. కయిరండు - క త్తళండు. మగ = మన్తుమం 
రాయ- పాప- వ్రే _తే - ఈశా ప్రత్యయాంతంబులు - ఇత్యాదులు, భగ 
కా. 

దులు. కయిర క త్తే - _జన్న - నీత. త్యాదులు: కయిరాదులు, 
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టీ. మవాద్వాచకములగు మగ మొదలగువానికిని దవితరములగు ౩ర మున్నగు 
వానికిని బ్రధ్వమైకవచనమున డుబ్బ్రత్యయము గలుగునుగాని యుత్వము మాత్రము 

గలుగదు. ఉర్వని చ షేధ మదంకేములకే యనియు డంజ్విధానము సర్వసా ధారణమనయు 
(గ్కహించునది. మగాదులు కెరాదులను శెండుగణములలో మగాదులు మహద్వాచకము 

బగనటం జేసి యుత్వడుజ్ఞులు రెండును గలుగవలసీయుండ వానివివయమున నుత్వము 

మాత్రము గలుగదని ఇెప్పవలసివచ్చెననియుం రాదు లమహ ద్వాచకము లగుటంటేసి 

యుత్వోడుష్టులు శండును సంప్రాప్త ప్రములుగామీ డుజ్విధాన మొనర్చి యుళత్వ్వమును 

నిషేధింవవలసివచ్చెననియు ముళదిగణమున నదంతములుగాని మహద్వాచకములు, 

(వ్ర జే-అనునవియు * “ఈ-కా అను ప్రత్యయములం తుదిని జేరిన శబ్దములును నమర్తి 

రముండుటంచేసీ విని. కుత్వప్రూప్త్ త్రత్పృమము 9] చే లేమి దుజ్విధానమె చేయవలసీ 

వచ్చెననియు (గ, హించునది. మగ:---ఈసూ త్ర ముచే డుమంతమయ్యుడి. (ప ప,కృతితుది 

యెత్వమున కఠ్వోమురాదు. మగ -(డు=మగ డు. డుముంతము లగువీనికి; దశ్చమము 

౨4 చే చేకళ్వమున నిగాగమము నిత్యముగ నగుననియు, దాన మగనిన్ - మగని చేత” 

మున్నగురూవములే గాని ' 'మగను.మగ వేతి మొదలగునవరూపములం గలుగవనియు 

గృహించునది. “ప్రే సాండుజువ్రే (డు. “జేశాడు = జేండు.” ఈకాపృక్యయాంతే 

యులు; = ఈయనునేట్టియుః గాయనునట్టియు (మశ్టయములు తుదిని జన తెలుంగు 

కృతులు. ఈ౭ండును దద్ధిత్మప ప్రత్యయ ములు. తద్ధిత 15 చేనీవ ప్రత్యయమును, దద్ధిత 

11 చే గ్యాప్త్కత్యయమును. లగును. ఇల్లే క రాదిశబ్ద ములరూషము లూవ్యమాలు. 

వ్ రాదులే లెల్ల సామాన్యముగ నశ్వవాచకములుగ 6 నన్నభ్రెడి. వరీతింప నిందున్న 

శబ్బము లెల్ల " సూత్ర ముచచేం బుంనమములే గాందగుటను ; క్రేజే; ఈ కి ప వశే 

యాంకములకం టె “సన్యములకు నుత్వని మేధముమా త్ర, త మొనస్పేనం జాలును. కాని 

1]1నూ తే ము స్తీ వున్న పుంసకలింగ ౩ార్యములను దక్సమ్మవ, వక
రణో కృములనుజ్ఞ వ్పికించెచ్చి 

యశి'చేశంచుముఘిమున నాచ్చిక శబ్ద సామాన్యస్వరూవప, ప కాశనపరమేగాని శబ్బసాధన 

విషయవ్ర ఛానము గామిని యాచ్చిక శబ్బసాధనమునక్రయి యిట్టి విశేషశ్యాస్త్ర నము లీ 

కురి = చృేదమునం బ్ర బి నక్తము లయ్యొనని తలంపందగును. దుజ్ని గాగమాదులు కేక్చనుజరి 

్భేదమునందలి 'మాయావిధులచే నగుటను సరిం
చికొనునది. 

_ వగతాదుల: బహువచనలకారంబునకు చేఫంబగు. ౫. 

వగ తురు-అల్లురు- నెయ్యురు-బ బఫీయురు-మా రురు. 

టీ. వగత మున్నగు నదంకమహద్వాచ కాచ్చిక వ్రకృత
ులకు బహుశర్చిమున నగు 

లంవర్థ కమునకును లజాగమలకొరమునకును రేఫ మాదేశ మగును. బహువ చనల కారమని 
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సామాన్య ముగ ననుటం చేసీ లు ల లకు రండింటికిని నగుననియు ల కారమునుటంజేసీ వా 

ర్, మునశే యనియు (గృహించునడి, జగతః] వేం బుంలింగ తుల్య మె యుత్వడుడ్దా 

నంది వగతుండగును._ వగతుఎలు:= దీనిచే లువర్ణ్యలకారమా త్రమునకు శేఫాచేశము' 

గలుగ “వగతు ర్ గా ఉజపగతురు" అని రూపవుగును. వగికుషులూను: —ల'కార 

మ్మా, మునకు నేఫాబేశము రా “వగతు ర్ ₹అను=వగతురనుఆఅని యగును. ఇటే, 

తక్కినహవముల ప్ర వ్య క్కియం. గమనించునది. ఇది నిత్యవిధి యగుటచే శేఫాదెశము వగ, 

తాదులకు నిత్వమసీ  ముబుంగవ లెను. తత్స 83 వేం గలుగ నవకాశము లేమి సీవిధి, 

యారజ్ధము, 

కొన్నిడుమంతంబుల బహువచనలకారంబునకు రేఫంబును, దాని! 

. ముందు పూర్ణబిందువూర్వక డకారంబు నగు, ౬, 

గండం డ్రు-మిండం డ్రు,-ఇ త్య్యాదులు. 

టీ. డుమంతము'లై న కొన్ని యాచ్చిక శబ్ద ములకు సంబంధించిన బహువచన 

పృత్యయమగు లువర్ణ కమునకును లజాగమల కారమునకును చేఫ మాదేశమగుటయేగాక 

యయ్యా చేశ శేఫమునకుం బూర్వమున నిండునున్న ముందిడికొన్న డ కారమును గలంగును, 

(ండ్) పైసూత్యమునవ లెనే లకారహల్లాత్యమునకు ేఫాదేశమనియుం బూర బిందు 

శూర్వకడ కారము పొల్లురూవముగ నగుననియు గ్ర హించవవలెను. గండ:---ఇది మగాది 

నణమునం జేశడి. శాన దీని కుత్వము గాక డుజ్యాత, కు సిద్ధించెడి. గండ - లం:_దీనిచే 

బహువచనల కారమా త్ర మునకు శేఫాచేశము ₹ రొ గండే షరి అనియు నాబదేశ 

ముగచైన శేఫకు ముం దీవిధివేత ణే “ండ్” అనునది గలుగ “గండ గాండ్ ర్ 4+ ఉ= 
గండండు” అని రూవమగును. ఇట్టే తక్కినదియు నూహ్యము. '“గండని" అని నిగా 

గమము - నిత్యముగ నగుటను 'గండండ్ర, చేతి అని శేఫవూర ర్భ బిందువూర్వ కడ కారములు 

నిత్యముగం 'గలుగుటను చేకశ్వబహు తరముల గమనించునది. సూత్ర విహితములు శేఫా 
జేశవూర్చ బిందు పూర్వక డకారములు సన్ని యోగళిష్టములగుట ససాకటినల్లి యొకటి 

గలుగకుండుట సంభవింవదని గ్ర పీ+ంవవ లెను, లువర్డ్య కాదులను దళ్సమపరి చ్భేదమునందలి 

యాయావిధులేం సాక్నికొనోనది. 

కా వత్యయంబుమాంది బహువచనలకారంబునకు లఘ్వలఘు . 

శేభంబులును, 'లఘునేవంబునకు ముందు బిందు పూర్వక 

డకారంబునగు. ౭. 

విలుకాండ్రు _ విలుకాలు - వెంట కాండ్రు- _వేంటటకాలు- వేడుక 

శాండ్రు -వేడుక కాటు, oe 
శీ 
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టి. కా పృత్యయముతుదిం జేరిన ప్రాతివదికములకు సంబంధించిన బహువచన 

వృత్యయమగు  లువర్ణకమునకును ల డాగమలకారమునకును నేఫ 'మొకమాలును శకట 

రేఫ మొకమాజును నగును. ేఫము గల్లినపతమున నద్ధానికి ముందు బిందుపూర్వక 

డకారము నిత్వముగనగును, శకటరేసము గల్లినయెడల బిందుసూరషకడకారము దానికి 

ముందు గలుగదు. విలుకాఃఇది తద్ధిత 11 3 సిద్ధిం చిన కావ్రృత్యయాంతము. నీకత్వ 

మున డుజ్జురా విలుకాండగును. బహుత్వమున 'విలుకాశలు” అని యుండ నీవిధిచే 

బహువచనలకారమా త, మునకు శేఫమును దానికిముందు బిందుపూర్వకడ కారమును 

గలుగ “విలుకా చేర్-టఊ; విలుకౌండ్ బ్లర్ + ఊజవిలుకాండ్రు, అని రూవమేర్చ 

డును. ఇటే “విలంకాళలప్లాను; విలుకాళర్ శఅ చాను; విలంకా శాండ్ గేర్ ఇఆ4నుణ 

విలు కాండ్ర, ను అని ద్వితీయాబహువచనమున రూపము గలుగును. ఈరీతిగ ణే. యేకత్వ 

మున విలు కానివేత ని త్యాదులను బహుకళ్వమున ఏలుకాండ చేత ని త్యాదులను రూప 

ములను గమనించునది. శకటరేఫము గల్లు నెడల “విలు కా శాలం; ఏవిలుకాశేల్ -డఃజు 

విలుకాజు అని రూవమగును. ఇటే ద్వితీయాదిబహువచనములందు “విలంకాఅను; 

విలంకాజ చేతి మున్న గురూవములును నేశకత్వమున “విలుకానిన్ ; ఏలంకానివేశ” మొద 

లగురూపములును గల్లుటను గ్పుర్దించునది. ఈరీతిగ నే తక్కినయు దాహరణ మూహ్యాము. . 

శకటరేఫ మా జేశమగునపుడు బిందువూర్వకడ కారము దానిముందు గలుగదనుట మలువ 
రాదు. | 

జేప్త భృతుల బహువచనమునకు ముండు డుజ్జగు. ౮. 

జేండులు - అేండ్లు. 

టీ, 'జేమొదలగు వ కృతుల బహుత్వబోథకలులలకుం బూర్వమున డుజ్జనున 

దగును. బిందుపూర్వక డువర్ల కాథానము చే నొక్క-ఫూర్జబిందురూవ మే గాని యర్థ'బిందు 

రూపము గుదురమి డుజ్వేధాన మావశ్యకమmయ్యెను. బహుత్వ మున డుబ్బర్థకమం' లంగ 

పీలులేమి డుజ్జని సామాన్యముగ విధించెను. నిజ మరయ నేకత్వబోధక (సృకియమగు 

డుజ్వార్థ కముమో ద బహుత్వబోధభక, పృ త్యయము నిలిచెననియుం నట్లు నిలుచుట "జేండను 

నదియె వ్రకృతిగం దలంచుటం జేసి గుదిశిననియు లాతణికు లేకత్వబోధకత్యయ మః 

మింద బహుత్వబోధక (వ్ర త్యయమగుట నంగీకరింవని వారగుట లాతణికమార్ద మును బట్టి 

సూరి యిట్లు డుజ్విధాన "మొనశ్చిననియు గాహించునది. “జే గాలం:---దినివే డుజ్ఞు 

గలుగును. డుజ్జు జీత్తుగాన తత్సమము 19 చే బిందువూర్వమై యగును, సంజ్ఞ 15 చే 

దీర్చ ముమోందిదగుట నీడువర్డ్మ మర్థబిందువును ముందిడికొనియే గలుగును గాన “జేండు4 

-లుజుజేండులు" అని రూవమగును. బహాత్వమున 12 చే డువర్భము నుత్వమునకు లోపం 
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బున్కు 115 న్యూ తృముచే బహువచనళ్ళిష్టమగుటం చేసి నిత్యముగం బూర్జ బిందువును 

సిద్ధింపం బమమున టేండ్లగును, ఊత్వలోపమగువపుడు నిండునున్న నిత్యము గాన జేండ్లను; 
“జేండ్లచేకి అనియే రూపములగును. డుపర్ధ మునుత్వమునకు లోవము 192 విధిపాక్తీక 
మగుటం జేసీ గలుగనియెడల నరసున్నయే గలిగి "జేండులం; జేండులను; జేండుల వేత 

'మొదలగురూపములు సిద్ధించును, వృభ్ళతిశబ్దము'వే నిట్టు దిర్భ ముమోంద బహుత్వమున 

డుజ్వార్థ మునందందగినవాని నిందుం జేర్చి వ్యక్రియను బైరీతిని గృహించునది. సూత్ర, 

మున బహుపచనమునకని సామాన్యముగ ననుటంజేసి యెల్లవిభ కుల బహువచనము 

లందును నీ కార్యము గలుగుటను గమనించునది. 1 సూత్రము చేయ బుంలింగతుల్యతయు 

4 చే దుముంతమగుటను గమనించునది. ఇది నిత్యవిధి. 

రూంతుళబము ప భమెకవచనంబునకు రువర్లంబగు. ౯. దొ అదా క్ి 

కూతురు - కూతులు. కూంతురులు - కూంతుళ్లు. కూంతుర 

నితెక్యదిరూపంబులు (్రామ్యుంబులని యెయిుంగునది, 

టీ, 'కూంతుశబ్బమునకగు ప్ర థమైకవచనమునకు మాత్రము రువర్ణ మా బేశమగును, 
వ్రథమైకవచనమునతె యనుటంబేసి , ప థమాబహువచనమునకును, నితరవిభ క్త యేక 

వచనబహువచనములకును నీవిధి గలుగదని గృహించునది. ఇది నిత్యవిధానము. 

కాంతురు:= పథ మైకవచనరూపము, వ్రథమాబహువచనమున6ం గూంతులని యగును, 

ఇట్లే యాయా యితరవిభ కలం చేకత్వమునం 'గూంతును; గూంతువేతి మున్నగురూవ 
ములును, బహుత్వమునం “గూతులను; గూతులవేత;” మొదలగురూవములంను గలుగునని 

గృహించునది.  వ్రథమైకపచనమునకు మాత్రమే రువర్థ విధాన మొనర్పుటం జేసీ 

“కూంతురులుి అను బహుత్వమున రువర్భ మాగమముగం గలిగినరూవ మలాతుణికమయ్యొ, 
బహుత్వమున రువర్ష విధానము చేయమించేసీియం, నది యాగమముగం (బ,కృతికగుట 

యగంభవమగుటం జేసీయు, సంభవింవని శేఫమును సంభవింపంజేసీ యై సంభవింవ నవ 

శాశములేని యలఘుళకారముపై నున్నయుుత్వమునకు లేక యుత్వలోవమునందిన శేఫ 

మున కలఘుళశారా దేశమును గూర్చి; సద్ధింపం జేసినదగుటం చేసియంం6 గూంతుళ్ల నురూప 

మగ్రావ్యామయ్యొ, రువర్ధ్యము ద్వితీయైకవచనమున రామిన్సి నువర్భకమును రుపర్భ మును 

నిశ్వమునందం (బ్ర మాణమగపడ మిని, “కూంతురిని ననురూవ మసాధువయ్యె. ఇటే 

'కూంతుళ్ల్ల చేత; కూంతురికొణకు' మున్నగురూపములు (గ్రామ్యములని (గ హించునది. 

శో స్త్ర పద్ధతికి లొంగనివణగటం గూంతురులి త్యాదులు గ్రామ్యములని సూరి య్మోక్సింది 

నివరణమున కథిప్రాయము. కాని “కతు అనున చే ప్రాతివదిక మనుకొని కొందణును, 
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“కూతురు” అనునచే పృక్ళతి యనుకొని కొందజును నాపవిభ_క్టికమనుకొని కొండణును, 

ననావవిభ క్టికమని యెంచి కొందును వివిధముగ నీశబ్దమునకు రూపముల నూహీంచి 

గ్రంథస్థ ములం చేసియున్నారు. నన్నయ మొదలగుకవులప్రాచీనకావ్యముల నిది యనావ 

విభ_క్రికమును “కూతు అనునచే ప్రాతివదికమును నణగుటంచేసీ “ళూంతునకు కూంతురవు” 

మున్నగురూపములు గాననయ్యొడి. పిడప నిది యావవిభ్ధక్తికముగ సంభావితమగుటం బేసియం 

“కూంతురు అనున దే ప్రాతిపదిక ముగం దలంవంబడుటం జేషియు నాపవిభ _క్షికత్వము రాను 

రాననియకతమగుటం జేసీయు. 'కూ౭తురన్కు కూంతురిని, కూతుండ్ర, కూతుళ్లు" మొదలగు 

వింఠరూపములను గవులు పృ యోగించియున్నారు. ఆవోబలపతియు ఏనిలోం గొన్ని 

టికి సాధుక్వ మొసంగుటేగాక తొనును “గూంతురి మోవి యని వ యోగించినాండు. 

(చూ. అహోబలవ పుట. 8058) కవిరాజబిరుదాదులనందిన మేటి తెనుంగుకవులు 

గూడ నీశబ్దము నిచ్చవచ్చినగతిం (బ్ర యోగించిరి. (చూ. బౌలకవిశరణ్యము. గ, “వెం, 

రా. వం! ది) ఇట్టి వృయోగములు ప్రాచీన కావ్యములం దత్యల్పముగ దోంచుటంటజేసీ 

నవ్యములని యెంచి కాపలయు | త్రిలింగలతణశేవకర్హయు బాల వ్యాకరణగు ప్తార్థ 

వ, కాళి కాక ర్హయు బాలవ్యాకరణమార్హ మునే యివ్విషయమున సమ్మతించి మిన్న 
(WW 

కుండిరి. 

వయకు బహువచనలకారంబున కలఘురేఫంబు విభావనగు. ౧౦. 

చెయునుటు - చెయున్రులు - చెయునుణును - చెయువులను. 

టీ. “వెయువు అను నాచ్చికశబ్దమునకైన బహుల్వబోధకములగు లులలకు 
శకట రేఫము వికల్పముగం గలుగును. చెయువు శాలు:---దీని చే లువర్ణ కమున కలఘు 

శేసము గలుగ 'చెయువు-ల్ -ఉ=చెయువుణు” అని రూపమగు. శకట రేఫము రాకున్న. 

'జెయువులని యగును. ఇటే ద్వితీయాదిబహువచనముల శకట ేఫము సంభవించినవత్న 

మున6 “జెయువుజిను; జెయువుజ వేతి ననుమున్న గురూవపములును, నది రానివతృమునం 

“ జెయువులను; జెయువులవేతీ నను మొదలగురూవములును గలుగును. |పృథమైక వచనము 

'వెయువు అని 1 స్యూత్రముచే స్త్రీసమమై తళ్సమ రఢీ చేం బ్రథిమైకవచనలోవము 

నంది సిద్ధించును. శకట 3రేఫము ల కారహాల్లాత,మున కగునని సంభాొదిం చునది. 

అల్యాదుల బహువచనలకారంబునకు రేఫంబును ముందణీ లువర్థం 

బునకు చిందుపూర్వకడకారంబు నగు. ౧౧. 

ఆం డ్రు,-ఆం డ్ర, ను. ఆలు- చెలియలు- చెల్లెలు-కోడలు-మణుందలు - 
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టీ “ఆలు మొదలగు నాచ్చిక శబ్దముల బహుత్వబోధకములగు లులలకు ₹ేఫ 

మాదేశముగను న వ్వానికిం బూర్వముననున్న పృకృత్యంతమున నుండెడి లువర్థ్మ మునకు 

నిండునున్న ముందుగల డకార మా బేశముగను నిత్యముగ నగును ఈగళండుకార్య 

'ములును సన్ని యోగళిస్టము లగుటంజేసి యొకటి గల్లి యొకటి గలుగకుండుట పొనల 

దనియు నేఫా బేశయమెనవెంట నే వూర్ణ బిందువూర్వకడ కారమును నాదేశముగ నగు 

ననియు గృహించునది. ఆలం_-లు: దీనిచే శేఫాజేశము రా ఆలుషర్ 4జి అనియు, 

బిదప నిండుసున్న ముందిడికొన్నడ కారము గలుగ “ఆండ్ 45 +ఉ=ఆండ్రు/ అని 

రా పమగును. వదముతుది లువర్ణ క మునకు బహుత్వమున బిందుఫూర్వకడ కార మా బేళిం 

చుటంజేసి యాల్వాదులు లువర్తాంతములనుట స్పష్టము. ద్వితీయాది బహువచనములం 

దిటే 'ఆండ్రను; అంధడ్ర వేళు” ఆనుమున్నగురూపము లేర్పడుటను గమనించునది. 

వశత్వమునం (బి, థమాదివిభ క్తలందు “ఆలం; ఆలిని _- ఆలిచేత-ఆలికొజుకు;, అను 

మున్నగురూవము లేర్పజెడి. ద్వితీయాదులం దేకత్వమునం బృకృతికంతావయవముగ 

నావవిభ_క్రికేకార మగుటను గమనించునది. ఇళ్లు తక్కినవానికిని ేకత్వబహుత్వముల 

రూపము లూావ్య్యాములం. “నిత్యం దారా బేశ్చ స్వ్యాల్ల్గేర్లులయోరు రౌ చ త్మ, స్తో 

అనునది మూలము, 

' బహువచనము పరంబగునపుడు _ డం-ల-ట-ర-ల యత్వంబునకు 

లోపంబు బహుళంబుగానగు. ౧౨... 

గుండు - గుండులు, గిండు-గిండులు. కాళు. కాలులు. మొసళ్లు _ 
౧౧ a2) ఇత, లు 

“మొసలులు. గొంట్లు-గొంటులు. తుంట్లు - తుంటులు. గోర్లు _ గోరులు. 

ఛీ ర్ న ఆ ఒక గ ై 9 ళా సవిర్ణు-సివిరులు. బహుళ గృహణముచే విల్లులు-పిల్లులు - వులు లిత్యాదు 

లందు లోపంబు లేదు. తత్సమంబులం నోటి పిస్పలిళ బ్దంబుల క కార్యంబు 

బూవశుడు. కోటు - కోటులు - వీప్పళ్లు - వీవృలులు, 
, (Oe ౧౧ ణు 

టీ, “డలటాముదితాంతస్య చ వా లుక్” అనునది మూలము. ఎల్లే నుకారాం 

కము'లైన, “డ-ల-ట-రి ఆనువర్గ ములు తుదినిగలశబ్దములకు బహువచనము వరమగు 

నపు డా 'డ-ల=ట-రి అనువర్ణ ములయుత్వమునకు లోపము బహుళముగం గలుగును, 

ఉఊత్వలోవము గలిగి బహువచనళ్షి వషములైన డ-ల లంతమందుంగలళబ్దములకు మాతము 
లంగరు వ్ టు న్ా 

14 చే నిత్యముగ నలఘళకారమగుటను గమనించునది. గుండు శాలు:---ఇది యుత్వ 

పళిష్ణడకారాంతశబ్దము. లువర్హకము వరముగాయ (బి,కృతితుదినున్నడ కారము నుత్వము 

లోోపీంవ 'గుండ్ "శాలు = గుండ్లు” అని రూవమగును. తెనుంగున చిందుపూర్వకస్థిరము 



ఆచ్చికపరి చ్చే ద ము. 21న: 

"లేమింజేసి యనంగా సంజ్ఞ 16 సూ శ్ మునకు వినోధము' సంభ వించుటం చేసి యుశ్ష 

లోవవికల్పవత మున గాని యుక్రషలోప వము గల్లి నవత్షమున6గాని 13-14 విధులచే 

నలఘుళ కారము గలుగదని (గృహించునది. ఊశ్వలోపము గలంగకున్న “గుండులు” 

అనియే యుండును, ఇది డకారేము నుత్వమువికల్పముగ లోపించుట కుదావారణము, 

బహువచనము పరమగునపుడని సామాన్యముగ ననుటం జేసి లడాగమల కారము వరమగు 

పు డెల్లవిభ క్షులందును బహుత్వమున సీయుంత్వలోవము గలుగుననియు దాన “గుండ్హనుం 

న. మున్న గురూవములున్కు నుత్వలోపము బహుళమగుట “గుండులన్కు గుండుల, 

చేశి మొదలగురూపములంను గలుగునని (గృహీంచునది. ఇట్టే కృతి మోకారాంత. 
డవర్థ క్రము నుత్వము లోపించుట కిచ్చిన తశ్కినయు దాహరణ మూస్యాము. 

"కాలుళలు:---ఇది లకారమునుత్వము లోపించుట కుదాహరణము. ఈవిధిచే నుత్వము, 

లోపింప “కాల్ 4లు=కాల్లు అని యుండ 14 చే నిత్యముగ నలఘుళ కారము గలుగ 

“కాల్ 2లు=కాట్లి అని. రూవమగును. ఈవిధివే .నుత్వలోవము పౌక్నీకమగుట 

రానప్పుడు 18 వేం బదము తుదిలకారమున కలఘుళ కారము గలుగ *కాలుప్తాలు; 

కాల్ ౧-డాలలుజఐకాళులుం అని రూపమగును. ఉఊత్వలోవము గల్లి బహువచనళ్ళిష్టము 

లైన శభ్రాంతావయవములగు డలలశే యలఘుళ కారా దేశమును 14 సూత్రము విధిం 

చునదగుటంజేసి “కాళ్లు అని యాదేశళ కారము, కింది బహువచన వ వ్రత్యమ లువర్డ 

మును లఘురూవముగ నే సంయోగించి వ్రాయవలెననియే యింగాతణికుయు తలంచెననుట 

స్పష్టము, ఇట్లే బహుత్వ్తమున లులలకుం బ్ర తియాగమాత్త్శకముల కలఘుళ కారవి థా: 

నము లేమింజేసీ యుత్వలోవము నాథారముగం గొని డలలకు, 14 విధి చేం గలిగాడు 

నలఘుళ కారము కింది లులలను లఘుసంయోగములుగనె న్రా వ్రాయవలెనని గ్ర హించునది. 

చాల వ్యాకరణవ, వతులం జెల్ల సామాన్యముగ లఘులకారన నయూగమె యలఘువున కిట్టి 

తావులందుం గూర్చియున్న ట్టగవడుచుండ గుప్తార్ధవ్ర, కాళిక యిట్టిచోటుల “ళ్ళి అని 

ఇంటిని నలఘువులుగ సిరూసింవ నాధారమగవడకున్నది. మూల మొక్క రేఫమునశే గాని 

తక్కినవాని కలఘులకారమును విధింపమి నుత్వలోవము గల్లినయెడల నుచ్చారణము 

ననుసరించి శబ్దావయవల కారమున శెట్లో యళ్లై ప్రృత్యయల కారమునకును నలఘుత్వము 

ననుమానింవందగుంగాని యావ్యాకరణము కంథో కృముగ శభావయవడలవర్ణ్య ములకే 

యనుచుండం బ్రత్యయాగమలకారముల కద్దానింగార్పుట దుర్గ టమగుటంచేసి యిట్టి. 

ర్రాంత యీలతణము ననుసరించి యలాతణికమయ్యుడి. ఇటే మోలము డకారమున, 

కలఘుళ కారము నాబేశింవమమిని; ల కారమునశే యీద్వివిధత్వ మమరియుండుటను; ల కా. 

రమునే యట్టుచ్చరింవ నవకాశమయ్యుండిగాని డకారము నట్లు పలంకుట ,.కవకాశము 

లేదు. కాన మూలము ననుసరించి శొడ్లు (తాడులు”.. అనియే యుత్వలోవతదభావ 
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ములరూపములు సిద్ధిం చెడి. “సండు" అనునది సపహాజోకారాంతడవర్ణ్శము నుత్వలోవ 

మునకును గిండి యనున (గిండి4-లు = గిండులు) ది కారాంతమైనను బహుత్వమునం 

దక్సమము. శీర్ చే నుదంతమయ్యెం?-న నద్ధానిని గృ తి 'మోదంతడవర్థ ము నుత్వలోప 

మునకును నుదాహరించినట్లై "కాళ్ల ఆను దానిని సహజోదంకతల వర్ష ము నుత్వలోవమున 

కును “మొసట్లుఅనుదానిం (మొసలి-[లు = మొసలులం = మొసల్ లు = మొసళ్ల: 

గృ త్రి మోదంఠలవర్ష ము నుత్వలోపమునకును నుదావారించెనని గ్రృహించునది. ఇట్లే 

సహాజకృ్ళ, త్రి తి మోదంతటవర్షాంత శబ్దముల యంత్వలగోవమునకు 6 గ్యచముముగ నిచ్చిన నాల్లు 

దావారణముల,ప్ప క్రి యను గనునించునది. స్తీ విషయక ప్రత్యయమెన ఇకారము తుదీని 

గల నొంటిశబ్ద'ముండు తద్ధిత 18 చే నయ్యొడింగాని యిందలి యుదాహరణముల' 

క్ర మము ననన రించి మొదటిది నవాజోదంతమునకును, శెండవది కృతి మోదంతము 

నపను నుదాహృతు లనవలసీ యుండుటం జేసీ టవర్ష ము నుత్వలోవమునకు మొదట 

నిచ్చిన యీయు దాహ్ఫతి “గాంటు”అని యుదంక మే యనక తీరదు. ఇట్లని గాంటి” 

అనుచానికి బవుత్వమున నుత్వలోవము '(గొంటి4లు తత్సమ 45 చే గొంటులు)'' 

గలుగదని మాత్రము గృహింపరాదు. “విల్లు అనునది సహాజోదంతలాంతశబ్దము- “పిల్లి” 

ఇది యిదంతమైసేను వహుత్వమునం దతృమము వ్ చే చే నుదంతమయ్యెడింగాన బహు. 

తషమునం గృ తి మోదంతలాంత శబ్దమగును. “పలి” ఇదియు నిదంతమే గాని బసహుత్వ 

మానం బిలిశబమువశెనే కృతి 'మోదంతలాంతమయ్యుడి, సూత మున ల కారమునుత్వమున' 
౧ ది Uy యో 

కని సామాన్యముగ ననుటం చేసి సద్ది త్వాద్విళ్వల కా రాంతల కారముల యుత్వమునక్రు' 

లోవము సంప్రాప్తమై విదవ 14 చే నలఘుళ కారము గూడ నిత్యముగం గల్లి “విళ్ల- 

పిళ్లు-పుళ్లు'మున్నగు ననిష్టయాపములం  గలంగవలసియుండ నట్టియపరూవముల వాంంప 

బహుళ గృవాణము చేయంబడెననియు, నట్లు బహుళవదమును నూ సూతృమున నిల్పటం జేసీ 

యది యట్టిస్టలముల నుతష్గలోపము బహుతషమునం గలుగకుండ నడ్డుననియు, దాన 

నుత్వలోపము నాధారముగం గొని 14 చే నగు నలఘుళే కారము గలుగమించజేసి యట్టి 

యపరూవను లేర్పడుట కవకాశ మే లేదనియు, బహు గృహణము చే నను స క్రింది 

సూరివివరణమున కభిప్రాయమని గ్రృహించునది. సాథారణముగ స ద్వితో్వ్వోదంతలాంత 

శబ్దములవిషయమున నీపని వ వవ శ్రిరపదనియే యన్న వచ్చును. ఇంక నుదంతలాంతముల 

విషయమున; యథాసంభవముగ వర్తించుటను గమనింపవ లెను. ఇది కేవల నూచ్చికశబ్ద: 

ములకు సంబంధించిన సూ త్ర మగుటను నీపరివ్ళేదమును నాచ్చిక శబ్బవిషయమగుటను 

తత్సమశబ్దములవిషయమ న సీవిధి పర్టింవదదని యనుమానించి సూరి సంస్కృతసమము 

లైన “కోటి-వీవ్పలి” అను శెండుళబ్దము లకును బహుత్వమున నుత్వలోవము (కోటి ల= 

కోటు ఇ-లుజకోట్టు; పీష్సలిఇలు=పీ పలు చలు = పీప్పల్. ఎ-లుజపీప్పలళ్ చలం = పిప్పళ్లు 
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వ, యోగ సిద్ధమై యగవడుచున్న దని వివరింవవలసీవచ్చెను. ఇవి యికారాంతములు 

గాన బహుశ్వేమునం దత్సమము 4ర్ర్ చే నుదంకములై  యుత్వలోపవమునకు విషయము 
లుగా నర్హ్హ్యములగు, 

18 చే నలఘుళ కారము సిద్ధించినపిదప 12 సూ శమునందలి లకారముచే 

లకారలస్వులఘురూనముల _ ఆంటిని (గృహించి యలఘుళశకారము నుత్వమునక్రు 

లోవముం గూర్చిన ' కాళ్లు; తాళ్లు; మొదలగురూవములు గలుగునుగాని 12 సూత్రము 

వికల్బవిధి యగుటం జేసి వతమున “కాల్లు; | తాడ్డు అనుమొదలగు ననిష్టరయాపములును 

నీవ్యాక్ళ తివద్ధ తింబట్టి సంభవించవలసీ యుండుటంబట్టియుః ; గాల; | త్రాడ్డు మొదలగు 

ననిష్టరూపముల వారించుటకే 14 నిత్యవిధి యారబ్ధమగుటంబట్టియు; 12 విధియందలి 

లకార మలఘుళ శారమునకు గ్రాహకము గాంజాలదనియే సూరి తలంచెననక తవ్బదు, 

వెరీతిని 12 విధియందలి లకారముచే నలఘుళశారమును గ్రహింప నవకాశము లేమిం 

జేసియు; 14 విధి డలలకే నిత్యముగ నలఘుళ కారమును విధించునదగుటం జేసీయు; 

నుదంత'రే ఫాంకశబ్ద ములకు బహు త్టమున 12 చే నుత్వలోవము గలిగినవాని కలఘు 

శకారప్పా ఫీ ప్రియే. "లేదుగాన నీళ్ళు; నీళ్ల వేత మొదల గురూపములు బాల వ్యాకరణనమ్లు 

తములు గావనక. తప్పదు. 1కి [స నలఘుళ కారముగల్లిన దాని నొక్కరూవము నేని 12 

సూత్రృముననం జేర్చి యుంత్వలోవముం జూపమియు నిందులకు: (ద్రైమాణం బె. కాగా 

శబ్దనవహాజి డలటరల యుత్వమునకు లోవమును విథించుస్యూత, మదియనియుం మోందివిధి, 

యుత్వలాేోవ మోవిధిచేం గలుగనపుడు వర్థించునదనియు 14 విధి యీవిధివే నుత్వ 

లోపమునందిన డలలకు మ్మాత్రమలఘుళే కారమును విధించునదనియు ఫలితమును 
(గ్రహ హాంచునది. 

బహువచనము' వరంబగునపు డనసంయు క్రంబులయియు దంతంబు 

లయిన డ-ల-రంల కలఘులకారంబు బహుళంబుగానగు, ౧౩. 

శాటులు- -శ్రాడులు. గుమళులు- గుమృడులు. మొగిళులు._ మొగి 

లులు. పిడేకిళులు- వీడికిలులు. ఊళులు. ఉఊరులు వందిళులు _ వందిళులు. 

టీ... పూర్వనూత్రముచే నగునుత్వలోపమునకు విషయములు గాక ' యుదంతము 
వైన డలరలాంతశబ్దముల- డలరలకు బహుల్వమున బహుళముగ నలఘుళకారము 

గలుగును. బహువచనమున నను సామాన్య క్రింబేసి యివ్విధిచే నగు నలఘుళకారము 
నిఖిలవిభ కులందును బహుత్వమున సిద్ధించెడి. త్రాడుషలు:---దీని'ే డకారమా శ్ర మున 

శలఘుళ కారము, గలంగ 'త్రాల్ ఫటాగాలు=క్రానలు' అని రూవమగును. ఇది సహజో 

దంత డవర్ణాంతశబ్దమునకు "సహువచన మన "సలఘుళశారము గల్లుట కుదావహారణము, 
2ర్ 
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అలఘుళ.కారము సిద్ధింపనివమ్మున( ద్రాడులని యుండును, ఇట్లే శ్రాట్లను; త్రాదలచేక 

మున్న గురూవములు గలుగుటను బహుక్వ్టమున గనునించునది. గుమ్మడి: ఇది యికా 

రాంతమైనను బహుత్వమున నుదంతముగ మాజేడింగాన నలఘుళ కారము గల్లిన గుమ్మణ 

అనియు6 'గలంగకున్న గుమ్మడులనియు నిట్లే నికరదిభ'క్తలందు బహుత్వమున గుమ్మభులను 

గుమ్ముళుల చేత మున్నగురూవములు గలుగుననియు గ్రహించునది. ఈరీతిగనే మొగలు_ 

ఊరు మొదలగుసవా జోదంతములయు; విడికిలి-వందిరిమొదలగుతత్సమము శీర్ చే బహు 

క్వమున నుదరిళములై నవానియు, రూపముల ప్ర క్రియను గమనించునది. 12-18 నం 
దుదావ్యూశము లై నశబ్దములలోం గొన్ని యాపవిభ_క్టికము లగుటంచేసి ద్వితీయాచ్యేక 

వచనములందు కాలిని.కాలీవేత - శ్రాటిని-త్రాటి చేళ-త్రాటక _ఊంని = ఊరన్; గోరి 

వేత _ గోరన్; విడికిటిని _ పిడికిటక్ మున్న గురూవములు 29-80-81 మొదలగుస్నూశ్ర 

ములచే సిద్ధించుటను యథానంభవముగ గమనించునది. 

బహువచనళ్షిష్టంబులయి యద్విరు_క్రంబులయిన జకార లకారంబుల 

కలఘులకారంబు నిత్యంబుగ నగు. ౧౪౮ 

తాళ్లు _ గుమళు - మొగిళ్లు _ మొసళ్లు _ విళ్లు _ సిళ్లు, 
A 9m తగగ గం ౧౧ ణం ౧౧ 

టీ. వండ్రైండవవిధిచే నుక్వలోపమునంది బహువచనముతోడం గూడినట్టియు 

సహజముగ  జడ్లక్కురము _ తుదింగల్లినది గానట్టియునగు డకారల కా రాంత వ,కృతుల 

తుదినున్నడ కారలకారముల కలఘుళ కారము నిత్యముగ నగును. త్రాడు+లం:----12 చే 

నుక్వలోవము. గాంగ 'శాడ్డు' అని యగును ఈవిధివే డకారమున కలఘుళకారము 

నిశ్యముగ సిద్ధింప 'త్రాళ్ +ఉ4లు= తాట్ట అని రూవమగును, ఇది డకారమున కలఘు 

ళశారము నిత్యముగ నగుట కుదావారణము. మొగిలి లు:---తక్చమము శీర్ చేం 

(బ,కృతితువెయిశ్వ ముత్వమగును, మొగిలు +లుః:=]12 చే నుత్వలోవము “ మెగిల్లు 

ఇపు డివ్విషధి చే నిత్యముగ ల కారమున కలఘుళ కారముగాంగ “మొగిళ్ళ అని రూవమనను, 

ఇట్లే బహుత్వమున నుదంతము లై యుత్వలోవమునందిన డలల కలఘులకారము నిత్య 

ముగ నగుటను గమనించునది, విడి=ఎటిని కాంతి. విడులు-విడ్తు-విళు, లేక విలు శబకప 
టి య ౧ ౧౦ దిర్భిాశి 

రూవము విలు. ఇది ద్విత్వరహితముగాన బహుత్వమున “విలు 1 లు-విల్జు_ విల్లు” అని రూప 

మందందగును, ఇటే సిడి4లంజసీడులు=సీద్దు=సీళ్ట' అనురూవము స్నక్కియం గమనించు 

నధి, డలలశే నిత్యముగ బహుక్వమున నలఘుళ కారము విధించుటం'జేసి యుత్వలోవము 

నందిన టశేఫాంతేశబ్దములకు తుంట్టు-నీర్లు మున్న గురూవములే గలిాడి. నీళ్లు గోళ్లు 
లం ॥ య య 

మున్నగు రేఫాంతములకును బవువచననం యోగమున నిట్టలఘుళ కారము బహుళప్ర్రాచీన 
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కవి వృయోగదృష్టమయ్యుడింగాని యీలతణక ర్హ యట్టిని బ్రాచీన వ, యోగదృష్ట్రములు 

గావని తలంచి కావలయు నంగీకరించండయ్యిను. 12 విధియందలి లకారముచే నలఘు 

ళకారమును గూడ గృహించి 1కి చే నలఘుళ కారము సిద్ధించిన వానియుత్వమునకు 

లోవముచేయుదమన్న 12 వికల్చ్పవిధియగుట: బథ్షమున కాల్గు మున్న గుననిస్థరూపములం 

గలుగుటంబట్టి యు నిత్యవిధానమునకు సార్గక ర్ల కరము వెడుటంబట్టి యు నట్లొనర్ప నవ కాళము 

లేదని 12 నంచె నిరూసితము. డలలకు నిత్యముగ భ కారము విధించుటంజేసి యుత్వ 

లోవవవీమున “త్రాళ్లు-క* లి అనియే గాని “తాడ్డు- కాల్దు" అనుననిష్టరూ వములం గలుగ 

వని గ్ర హించునని. బహువచనళి ప్ర ములను నమాన్యో క “కంచేసి బహుత్వ్వమున విధించిన 

లకాలో సంయోగము సంభవించినపుజెల్ల నీవిధి గల్దుననియు దాన. “ద్రాళ్షను, గ్రా దాళ చేత, 

ద్రాళ్లకొఆక” “కాళ్ళ ను=గాళ్ల చేత” అను మొదలగురూపములు సిద్ధించుననియు గ్రహ్ంవ 

వ లెను, ఆదిషరు క్షంబులనుటం జేసీ “గడ్డి = తలి = పిల్లి” మొదలగు ద్విరుక్తాంతముల 

కికా్చార్యము బహుత్వమునం గలుగదనుట స్పష్టము, “విల్లు మొదలగు వానికి బిందువూర్వక 

డ కారంబగుటను గమనించునది. 

సమానపదంబునందు సంయోగంబు పరంబగునప్ప ఇల్లచో ఖండ 

చిందునకుం బూర్జ్యంబగు, ౧౫. 

అనంటులు-అనంట్లు. వన6ంటులు - పనంట్లు. నోంటులు - గోంట్లు. 

లేటులు-లేంటు. వండులు-వండు కాండులు - కాండ్డు. ఏండ్లు - శాం 
౧ స నఖ ౧ 

డ్రి త్యాదులందు డాకు ఖా చేళంబు కొందటు వక్కా._ణెంచిరి; అెను( 

గున బిందువూర(క వీరంబు ంచెసీ య హాషంబుగాదు. 0 పూర సరం లేమిం చేసీ యది గ్రాహ్యం 

టీ. నీకోవదమునం దనంగా నమాసవశమున.నైన నేకవదంబునంగాక యొశే 

వ్రకృతియందు 12 విధిచే నుత్వలోవము సంభవింబె నేని డీర్ణ హ్రూస్వములలో నెద్దాని 

మాందిదైనను నర్ధానుస్వారము ఫూర్తానుస్వారమగును, ఉకత్వలోవమునందందగిన డంలఎ 

ట-ర-లలో లేఫలకారములకు ముందర్భ బిందువు సంజ్ఞ 16 చే సంభవింవదుగాని డకార 

టనర్థ ములకుం బూర్వముండిన నుండందగుంగాన నట్లు టడవర్థాంతేశబ్దములలో రండ 

లకు “ముందర్భబిందువు తోంవెడిస్భ లములందలి యర్థచిందువును. నిళ్యముగం బూర్భ్య ముగ 

మార్చు సీస; త్ర చూరబ్ధమయ్యెనని (గృహించునది, సంజ్ఞ 14 వికల్పవిధి యసటంచేసి 

పక్షమున. నర్గబిందురూవమే నిల్చిపోవలసివచ్చుటంబట్టియు 15 విధి దీర్ధ ముమీ౭ద 

నిత్యముగ ఖండమునే నిల్పునదగుటంబట్రియు బహువచనసంయోగమున వ్రాన్వదిర్హ 

-ముల-పై నర్భ మునకు, బూర్జ్యము నిత్యముగ విధింవంబడెనని (వృయోజనము చెన్న్నునది, 
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సంజ్ఞ 16 విధి బిందుమా త్రముండందగిన తొవుల సూచించెడి. “అనంటి లి: తళ్ళ 

మము శీర్ వేం బ్రకృతితుదియికారమున కుకారమగును. “అనంటు ఈల: 12 చే 

నుళ్వులోవము రా “అనట్టు” ఆని రూపమును గావలసీయుండ నిత్యముగం బూర్జ బిందువు 

దీనిచే గూర్చి “అనంట్లు” అని రూవమును సిద్ధింవం బే నెను. అనంటి యనునది యఖండ 

పదము. నీకవదమని యర్థము, ఇది సిద్ధ ఖండము వూర్దమగుట కుదాహరణము, ఇట్టే 

పనంట్లను దాన్ని ప్ప క్రీయం గమనించునది. “వనంటి ఇది యికారాంతము. గోటు: 

ఇది యుదంతము, గోంటు శ్లాలు:---12 చే నుత్వలోవము రా గోంట్లు” అని గావలసీ 

యుండగ నిందలి యొల్లచో ననుదళ మునం జేసి దీర్ధ ముమోందంాడ సంజ్ఞ 15 నూర 

“మును బాధించి పూర్ణ బిందువయ్యెడింగాన “గోంట్లు” అని రూవమగును. ఇది దీర్ణ ము 

'మోంది సేద్ధఖండ ము నిత్యము బూర్జ్యమగుట కుదావారణము. ఇట్లే తేటి అనుదానికిం 

దేంట్లగునని గ్రృహించునది. వీండ్లనునది యళ్లై యేండను (వకృతినుండి గల్లినదిగ సంభా 

వించునది. నమానవదమనుటం జేసీ యివ్విిథి ప్రాస్వదీర్ణ ములమోంది సిద్ధఖండమునే నిండు 

సున్నగ మార్చునదిగాని సాధ్యఖండమును గాదని సామాన్యముగ నెజుంగ వలెను, 

మణీయు సమానపదములందలి వ్యాకరణ ప్రా పార్థ ము పూర్ణ ముగాకుండుటయు సిందులకు 

దృష్టాంతము. బహువచనళ్ళిష్టములై న డలలలో లకారమున కలఘుళ కారము గల్టుట 
నిర్వివాదము, లకారము స్థిరవర్ధమగుట నభ్రానికిముందు బిందువు చూవట్టదుగాన (సంజ్ఞ 

16విధ్రి శకారము గల్లినచో; బిందువుండెనేని యది చెడుణేమో యని యనునూన 

"మేని పడనక్క-ఆ లేదు. డకారమునకు ముంజె బిందువుండిన నుండందగునుం (సంజ్ఞ 

- 16 విధిననుసరించి 12 చే నుత్వలోవము డకారాంతముల శెల్ల బహుత్వ మున సిద్ధించిన 

పతమమున 14 వే నితృ్యముగ నలఘుళ కారము గలుగక తప్పదు, మజీయు 18 చే నుత్వ 

'" లోవముగలుగనివతమునను నలఘుళ కారను డకారాంతములకు బహువచనమునం గలుగ 

. వలసీయున్నది. ముందుబిందువుగల డకారముల కలఘుళ కారము గల్లి నచో సంజ్ఞ 16 

విధి ననుసరించి బిందువు తొలయలోక తీరదు, శాన బిందువు ముందులేని డకారములే 

18-14 వే నగు నలఘుళ కారము గలిగడింగాని బిందువు సహజముగ ముందిడికొన్న 

. డకారముల కలఘుళ కరము గలుగదని (గ, హింపవలసీయున్న ది. ఈరీతి ననుసరించి 
“ఏండు; కాండు; మొదలగు సిద్ధబిందుపూర్వక డవర్ద ముల కలఘుళ కారము 18-14 3 

. నయ్యెచేని డపర్ధ్యము ముందుండుబిందువు లోసింపవలసివచ్చును గాన నిట్లు సిద్ధబిందువు 

ముందు తో౭శెడిడకారముల కలఘుళ్ కారము 18-14 చే సిద్ధింపదనియు, 12 చే 

. నుత్వలోపముం జెందిన పక్షమున 15 వే నిత్యముగ నర్గ ము ఫూర్మమై “యేండ్లినియు 

నుత్వలో పాభావమున 'చేండులనియు, నిటే 'కాండులు=కాండ్ల'నియు నగును గాని “వళ్లు. 
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కాళ్లను రూపములు గలుగవనియు, దాన నలఘుళకారము నిట్టిబిందుపూర్వకడకార 

ముల కాదేళించువారి మతము (సంజ్ఞ 16 విధి లతణవిదద్ధమగటం చేని యనాదర 

ణీయమనియు నేలడ్డు- కాండ్లను నీ క్రిందిసూరివివరణమున కళిప్తాయము. కాంగా నలఘు 

భ కారా దేశము (18-14 లనే నయ్యుడిది) నిర్బిందుకములశే గాని సటిందుకములకు. 

గలుగదని ఫలితమును (గృహింపవ లెను, సామాన్యముగ నలఘుళ కారము డ_ల-రలే 

శాస్త్రముచే నగుటం గాననగును. అందు రలలు స్థి రములగుటం బేసి యవి బిందువూర్వక 

ములు గా౭జాలవ్ర. ఇంక నొకడవర్ణ్మ మే బిందుపూర్వకము గాంజాలినదగుటం జేసీ నిర్భిం 

దువులకే గాని సబిందుకములకు డకారముల కిక్కా_ర్యము గలుగదని సూరి వివరించుట 

యావశ్యకమయ్యును. దీర్భ ముమో౭డి సదిందుకడ కారములచే యుచాహరించినను 

వ్రాస్టముమోం౭దం గూడ నెంచేని డవర్ణ మునకు ముందు బిందుపు తోంచిన నట్టి వానికిని 

నలఘుళ కారము గలుగదనియే గ్రృహింవవ లెను. 

చెపవిభ' క్షికంబుల లివర్ణ సలలువర్షంబులకు బహువచనంబు పరం 

బగునపుడు పూర్ణ ఛిందుపూర్వక డువర్ధంబు బహుళంబుగా 

నగు. ౧౬. 

కొడవపీ.కొడవండులు. ఉల్లోపంబు-కొడ వండ్లు-సకీంబునం దల 

ఘుల కారంబు-కొడవళులు-కొడవళ్లు_కొడవలులు. రోశలిప్రభృతుల 

కిట్లు రూపంబు లెటుంగునది. ప్రల్లు-ఇండులు-ఇండ్లు-ఇబ్లులు. ఇట్లు-క ల్లు- 

పల్గు-ముల్లు-నిల్టు-శ బంబులకు రాసంబులు అెలియునది. మద్యనిమ్నార్థ 

కంబులయిన కల్లు-వల్లు శ బ్రంబులును జల్లు పృభృ్ళతిశ బ్దంబులు ననౌప 

విభ _క్లికంబు లగుటం బేనీ వాని కకారస్టింబు "లేదు, 

టీ. “జావవిభ క్రికలీనామిల్లుక్సహుళం తక్షైవ డుశ్చ స్యాత్; సలలోర్భిందు 

యుతోడుర్వా"అనునవి మూలములు, ల్లు_లివర్హ ములు తుదినిగల యౌావవిభ_క్రికశబ్దముల 
తుది లి-లువర్హ ములకు బహుత్వమున బహుళముగ బిందువు ముందిడికొన్న డువర్శ మా చేశ 

మగును. బహువచనమున నను సామాన్యో క్రి ననుసరించి యొల్లవిభ క్తులందును బహు 

వచనములందగునని యెటుంగనది. 28 చే నగునవి యాపవిభ_క్టికములు. ద్వితీయా జ్యేక 

వచన పృత్యయ ములకు ముందుండునవి గాన వీని కౌవవిభ క్రికములను సంజ్ఞ గచ్తెనని 

తోంచెడి. మలకియు 'ఇ-టి=తి” అనునవి (వకృతులకగుం బ్ర త్యయములకుముందు చేరు 

నవిగాన నువవిభ క్తులనుపేరు గల్లియుండును. ఉఊపవిభ కులే యావనిభ_క్లికము లనం 
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బడును. వీనినిగూర్చి విస్తృతి 28 సూత్రపుండికలో నరయునది. కొడవలిలం:-= 

ఫొడవలిశబ్ద మాపవిభ_క్టికము. దీనితుది లివర్ణ మునకు బిందువూర్వకడువర్భ ము బహువచ 

నము వరముగా సీసూ త్రము చేం గలుగ “కొడవషండు4-లు=కొడవండులు” అని రూవ 

మగును. 12 చే డువర్శ మునుత్వమునకు భోవము పాక్షికముగం గలుగ “కొడవండ్లు' 

అని రూవమేర్పడును. ఈవిధిచే బిందువూర్వకడువర్శ్యము రానివతీమున “కొడవలి 4-లు' 

అని యుండ తత్సనుము 4ర్ చే లివర్భ మునిత్వమున కుత్వము గలిగి “ొడవలులు' అని 

యగును. నీదవ 18 చే నుదంకమైనలువర్గ మున కలఘుళ కారము గలుగ “కొడవణలు' 

అని రూవమేర్పడును. అలఘుళ కారము 18 వేం గలుగని పతమున 12 చే బహుత్వ 

మునం (బృకృతితుదినున్న లంవర్థ మునుత్వమునకు 12 వే లోవమును 14 వే నిత్యముగ 

నలఘుళ కారమును గలుగుంగాన “కొడవళ్టు'అని రూవము సిద్ధించును. కాంగా బహువచన 

మున “కొడవండులు-కొడవండ్లు-కొడవళులు-కొడవట్టు.కొడవలులం అని మైదురూవ 

ములు గల్దునసియు, నే బహుత్వమునం చెల్ల నిక్కా-ర్భ్థనులు చూవట్టుననియు, దాన 

కాండవండులను_కొడవండుల చేళ-కొడవండ్లను-కొడవండ్ల చేత- కొడవణలను-కొడవటల 

'చేత_కొడవళ్లీ ను-కొడవళ్ళ చేత _ కొడవలులను - కొడవలులచేతి నను మొదల గు రూవము 

లేర్పడుననియు గ హీంచునది. ఇకే యావవిభ_క్టికమగు రో కలిశబ్ద మునకు 'రోంకండు 

లు-రో 6కండ్లు-రో కట లు-రో క ట్ట-రో కలులు అనురూవము లాయావిధులచేం గలుగు 

టను గమనించికొనునది. ఈరీతిగ నే యెల్ల లివర్ణాంతే "పనిభ క్టికములప్ప క్రియను గమ 

నించునది. సలలంవర్థ ము=ల కారముతోో౭గూడినలువర్ణ్య ము.'ల్లు” అనువర్థ మని తాత్పర్యము. 

ఇల్లు: ఇది సలలువర్లౌ పవిభ_క్తిక శబ్దము. ఇల్లు లు: బహువచనము పరమగునపుడు 

“ల్లో అన్నుపృకృతశితుదిభాగమున కంతకును బూర్జబిందుపూర్వక డువర్ణ మా చేశము 

గాంగ “ఇండులు అని రూపమగును. ఇల్లే యితరవిభ కుల బహువచనములందు “ఇండుల 

చేతి నను "మొదలగు రూవము లగుటను గమనించునది. 12 చే భిందువూర్వకడువర్థ ము 

నుత్వమునకు లోవము గల్లినవక్షమున “ఇండ్లు అని రూవమగును. ఇళ్లే యుత్వలోవ 

వత్సమున _ “ఇండ్లను-ఇండ్డ వేత” అను మున్నగురూవము లేర్పడుటను జెలిసీకొనునది, 

"తెనుంగున బిందువూర్వక స్థిరము 'లేమిం'జేసియుం; సంయు'కాంతమగుటంజేసీయు ; బిందు 

ఫూర్వకడ కార మునకు భాజేశము 18-14 చేం గలుగదని (గృహించునది. “ఇల్లులు 

అనియే బిందుపూర్వకడవర్థ ము గలుగని 'వత్సమున రూపము సిద్ధించెడి, 18-14 సూత్ర, 

ములందుం గృమముగ “అసంయు క్తంబులై; అద్విరు క్తంబులైని అనుదళ ములు 

గూర్చంబడి యుండుటచే నిట్టిసగగయుంక్రాంతముల కుత్వలోవముగాని తన్తూలముననగు 

నలఘుళకారా దేశముగాని సంభవింవవుగ'న “ఇళ్లు” అనురూవ మోవిధిచే బిందువూర్వక 

డువర్డ ము రానివతీమునను 'నీద్ధింపదని ఫలితమును గహింపవ లెను, మద్య ముం జెప్పని 
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కల్దుశబ్ద మునకును, బల్ల మునుబోధింవని వల్లుశబ్దమునకున్తు గంటకమును చెలి పెడు ముల్లు 

శబ్బమునకును, ధకురర్గకమగు విల్లుళబ్ద మునకును, నౌపవిభ_క్టికము లగుటం జేసి యీవిధి వే. 

బార ర బిందువూర్వక డువర్భము బహుళ ముగం గలిగి (గృనుముగ “కండులు - వండులు = 

ముందులు - విండులు” తనురూవ ములు నంభవించుననియు, 192 చే నుళ్వులోవము 

నలిగి “కండ్లు - పండ్లు - ముండ్లు - వింధ్ధు- అని రూపములు సిద్ధిం చున నియం ' 

జెలియవలయును. పైని వివరించిన, ప, కారము ద్విరుక్తాంతము లగుటకతన వీని కలఘు- 

₹ళ కారము సీదింపదు. కల్తునుబిప్పెడు కలుశబమును బల్లమును బోధించెడి పల్లు 
Cp ంం ౧౧౦ (౪ లం లం 

శబ్దమును జెల్లుమొదలగుశబ్బములును సొవవిభ_క్రికములం గామింజేసి యవ్వాని కీవిధిచే 

బిందుఫూర్వకడువర్ల ము సంభవింపదనియు, దాన వానికి "కల్గులు-వల్లులు- జెల్లులు ' అనియే 
౯ య య య 

రూపము లేర్పడుననియు, ద్విరుక్రాంతము లగుటం జేసి యుత్వలో పాలభఘుళ కారములును 

గలుగవనియు, మద్యనిమ్నార్శ కములను సీ (క్రిందిసూరివివరణమున కఖిప్రాయము. మద్య 

నిమ్న్నార్ధక ములు గాని కల్లువల్డు మొదలగు వానికే ద్వితీయా చ్యేకవ చనములుదు “కంటిని. 

పంటిని ముంటిని. వింటిని.” అనుమున్నగు “ంటి” అనునావవిభ_క్టిక (పృకయము గలి గెడిం 

గాన నయ్యవి యావవిభ కి కికములని యబుంగవలయంను, మద్యనిమ్నార్భక ములకు? గల్లు 

పల్గుళబ్దములకుం గల్టును_బల్జును” ననియే ద్వితీయా బ్యేకవచనములందు 'సాపములు గుది 

శడింగాన నవి యనౌాపవిభ_క్లికము లయను, కల్లు=క న్ను :--- ఈయర్థ మునను గండులను 

(ప యోగము క్యాచిత్క-ము. ఇల్లు మొదలగుల కారసంయోగాంతములకు పృకీర్ణ ర చే 

జడ్డకు లోపము గల్లి నపతీమున (ఇలుఇంలుు 12 చే నుత్వలోపము గలిగి 14 వే నిక్య 

ముగ నలఘుళ కారము సిద్ధించి బహుత్వమున '“ఇళ్లు-ఇళ్ళను' మున్నగు రూవములును బక్న 

మున6ం గలుగుట కవకాశమగపవడెడి. సామాన్యముగ బిందువన్న బిందుద్వయము గలుగ 

వలయంశుగానం బూర్షబిందుపూర్వక డువర్జుమని యనవలసివచ్చెనని గ్ర హించునది. 

బపహుువచనమువరమగునపు డె యావిధియగుట చేతను, నికారాంతములును బహుత్వమున6 

దత్సమము ల్నేగ్ చే నుదంతములు గాందగుటచేతను, 'ండీ అని మాత్రమా దేశించినం 

జాలునని తోంశెడి. 

ఒకానొక-చో నామంబు సంళ్లి సష్టబహువచనాంతతుల్యంబయి 
బహువచనంబు నెనయు. ౧౭ 

కొడవండ్లులు-కొడవండ్లు లను-కొడ వళ్లులు-కొడ వళ్లులను 
గ జగ జప 2 న ప్రెట్లు (ఈ యోగ దృష్ట్రంబులు గ్ర నాంచునది, 

టీ. అపి సంయు క్షసమాపో భూయో౭ఒంతే లు; వదృశ్య తే నామ్నామ్" అను 

నది మూలను. కొలందిచోటులందు ప్రాతివధికము తుదియశత్షరము బహువచన ముతోడం 
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గలిసీకొనీయు మరల బహువచన ప్రత్యయ మును భొందుటయు.: గలదు. ఆఅనంగా బహు 

వచనముతోడం గూడికొనిన దే నామమై బహువచన ప్ర త్యయమును బొందునని భావము 

బహుత్వమునం బె యిటగుట యని గ హీంచునది. బహువచనముతోడం బ,కృతితుది 
భి Uy 1) 

యక్షరము సంయోగించుటంబేనీ మరల బహువచన, ప్రత్యయము వ్యవవారమునం గుదిశి 

ననం దగును. బహుత్వబోధకవ,త్యయముపై మజల నట్టిచి యగుట , వ్యాకరణమార్ల 

విరుద్ధవిషయమగుటచే బహుత్వ్టమున బహువచనళ్లిప్టముణె నామముగా నిరూపించి 

బహువచన చ త్యయము నథభ్ధానికి విధించుట లావమ్ణికసంప, దాయ మయ్యెనని. 
గో 3 

(గహించునది, 'కాడవండ్లుి:_ఇది 16 వేం బూర్జ బిందుపూర్వకడువర్ధ ము నంది 

12 చే నుత్వలోవమునంది సంశ్లిష్టబహువచనాంతమైనశబ్దము. దీనివై మరల బహువచన 
ప్రత్యయ మోవిధీచేం గలుగ “కొడపండ్లులు? అనురూవము సిద్ధిం చెడి. ఇదే ద్వితీయాది 

విభ క్తులందును బహుత్వమునం దద్తద్విభ క్రులును లజాగమమును సిద్ధింవ 'కొడవండ్లు 

లన మున్నగురూపములు గలుగును. కొడవళ్ల:---ఇది 12 చే నుక్వలోవమును 14 

చే నిత్యముగ నలఘుళ కారమును బొందిన సంళ్లిషబహువచనాంతము, దీని కీవిధివే 
యలు 

మరల బహువచన పృత్యయాదులు చేర “కొడవట్టులు- కొడవళ్లులను” అనురూవములు 

సిద్ధించును. ఇటే యితరవిభ కులందు బహుత్వమున సంళ్లి ప్రబహువ చనాంతము మోంద | 

బహువచన ప్రృత్యయాదులు గలుగుటను గమనించునది. ఇట్లు బహుక్వమున సంళ్లి ప్రబహు 

వచనతుల్యములు గాందగు వాని కెల్ల మరల బహువచన వ, తయ మును సంభవింవంజేయక 

మహాకవి వృయు క్షములై యగపడువానికి మాత, మే యివ్విధిచే బహువచనమును సంళ్లిష . rw న a శ్ యలు 

బహువచగాంశముమో(ద గార్చి సాధుక్వమును సంపాదింవవ లెనని “ఇట్లు (వృయోగ 
4 9 3 ఇళ్ళ, a é దృష్టంబుల (గృహించునది అను నీ క్రింది సూరివివరణ మున కభిపాయము. “కోడం 
డృురు-ఆండ్సురు_ వీండ్బురు అని సంచి ప్టబహువచనాంతములమో౭ద మరల బహు 

వచన పత్యయము గల్లినప్రయోగములు భార తౌాదులందును గన్సట్టెజి, సంళ్లి ప్రబహువచ 

నాంతము మోందనే గాక సవాజబహువచనాంతముమో:౭దంగూడ “చూవటులు, వేడుక 
కాటుల అని మరల బహువచన పృ త్యయము (గ్రంథ ములం గానంబడియొడి, 

కలన్వాదుల నువర్ణంబు కుజ్జగు; బహువచనము పరంబగునపుడు 

నిత్యముగా నగు, ౧౮ 

కలంకు = కలను - కలంకులు. కలను. చెలను.ఫొజును.కొలను - 

గవను - నెజును - మాను-వరను - వలను ఇవి క లన్య్వాదులు. 

టి. న్వంతాన్నావ్నుః కుబోరహువచశణే” అనునది మూలము, కలనుమొద 
లగు నువర్ణ్యముతుదినిగలశబ్ద్బములతుదినువర్థ మున *శేకవచనము వరముగా వికల్చ్బముగను, 
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బహువచనము వరము గా నిత్యముగను “కుజ్” అనునదా దేశమగుకు, “కుట్ *:--- ఇందు 

జకారము లోవించెడింగాన నది జీత్తగును, 'జిత్తు బిందు వూర్వంబగునను విధానముచే నది 

బిందువు ముందిడికొని కలుగును (2కు; ౦కు ప్రాస పముమోంద నైన శెండుబిందువులును 

డీర్ణ ములవై మైన యర్గబిందువును గలుగుననుట 'స్టనరు _కృము.కలను:---దీనితుదినువర్ష మున 

శేకత్వమున “కుజ్ * అనున దీవిధిచే సిద్ధించినపకమున “కలంకు; కలంకు” అనియు, “కుజ్ " 

అనునది గలంగనిపత్షమునన్కు స్త్రీ నమముగానం బ్రథమైకవచనలోవము గలిగి “కలను” 

అనియు రూవము లేర్పడును. ఇళ్లే హ్రన్వముమోంద నువర్ణ మునకు 'కజ్ * అనునది వికల్ప 

ముగ నా దెశ మెైనరూపముల వ, క్రియ నేక్రశత్వమున ఛెల్లవిభ క్ష కోలందును గమనించునది. 

కలను ౫లు: బహు త్టమున ఫపస్టచే కుజ్జం నిత్యముగ నగుంగాన “కలంకులు; కలంకులు” 

అనురూవములే సిద్ధించును గాని కలనులను మున్న గుననిష్ట్ర రూపములు గలుగవని గృహిం 

చునది. ఇటే బహుత్వ్రమున నెల్లవిభ కులందును కలంకులను; కలంకులను; కలంకుల వేత; 

కలంకుల చేశ మున్న గురూపములందు కుజ్జు నిత్యముగనగుటను గమనించునది. | మాను: 
జ / 

ఇందు. దుదినున్న నువర్గము దీర ముమోందిదిగాన *“మాంకు'అని కువర్హ మునకు ముందర 
ర యై లో వ థి 

బిందువే గలుగుటను గమనించువది. “మాను- మాయకు అని యేక్రత్వమున నిట్లు వికల్ప 
9) ఆఅ య 

ముగన్యు 'మౌూంకులు; 'మొంకులను" అని బహుత్వమున నిత్యముగను, కుజ్జు గల్పుటను 

లి హొం చునది. “ముసలి మ్రానుల్ = అని వసుచరి శ్ కర్త తురుష్క జీర రృవృకముల బోధించు 

హద చ్ర్రూకలం చెప్పువదుమున (బహుక్వ్టమున) నిత్యముగం గాందగు కుడౌ దేశమును 

గణింపక ప్త యోగించిన ప్రయోగ మొం డగవడెడి. ఇని కలనా్వాచులనుటం జేసీ యిది 

యాకృతిగణము గాదనియు వీనికే గాని యితరముల కిక్కార్యమును గూర్చ రాదనియు 
గ్కహించునది. 

అట్లు రేను గోను భబ్బ్దంబుల నువర్ణంబు గుజ్జగు. ౧౯. 

రంగు - రేను - రేశపలు. గోయ - గోను . గోలలు. 

టీ. కలనా్య్వాదులనువర్థ మునకు కుజా దేశ మేకత్వమున వికల్పముగను బహుత్వ 
మున నిత్యముగను నగునక్టే నేను గోను శబ్దములతుదినువర్గ మునకు గుజా దేశమగును, 

“గుజ్ అనునది జిత్తుగాన బిందువూర్వకమె యగును. "లేనుగో నులను వర్థ ము డీర్ణ మ్యుమో య 

దిదిగాన 'దానికగుగుజా దేశ మర్గబిందువూర్వకమైయే యగును. ేను:---దీనిచే నేకత్వ 

మున గుజా బేశమైనచో “శేంగు” అని రూవమగును. గుడా దేశము గానివత్ మున “రేను” 

అనియే యుండును. ఇట్లే గోనుశబ్దమున శేక్షత్టమున *సోంగుగోను" అనియు, బహు 

త్వమున గోంగులనియు రూవము  లేర్పడెడి. “కుజ్; గుజ్ * అని తెలుంగులాతణిక 

లా బేళశించినవానిని భాహోతత్వవిమర్శకులు “కల్, గల్ అనుబహువచన వ్రత్యేయ ముల 

29 
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యాదిమభాగ ములనియుంం గావుననే బహుత్వమున నివి నిత్యముగ6 జూావట్టుననియు 

"నేకశ్వమునం బై బహువచన, వుత్యయములందలి కగలనుభాగ ములంగూడ శబ్దసహజము: 

లంగ గృహించుటం చేసి (అనుచితవిభాగమునం జేసీ రేగు, కలకు మొదలగురూవములు; 

పక్షమున గుదిశననియ్ము శేగో అనునవే సృకృతులనియు, నడుమనువర్జ ము సంబం 

ధార వ్ర కాశకమనియు నండ్రు. సామాన్యముగ శుద్ధూంధ్ర్యమునం (బెథభమారూవమే 

ప్రాతివదికను గాని చత్యయయోగము వెం బ్రథమారూవ మేర్పడుట సహజముగామి6 

బై విమర్శ్గకులయమ్తూట 'సయు క్రికమన నొప్పెడి. “కేహూంచి న్వంకళబ్దానాం కుస్సా్యాద్దు 

శ్చార్థబిందుకః అను సాధర్వణము నూంతగంగొని యాసూ త్రృమును సూరి రచించెను. 

కుజ్ _గుజా దేశములు సమాసములందును గలి గెడి. 

బహువచనంబు పరంబగునపుడు చేను వేను మోనుశబ్దంబుల ' 

నువర్షంబు లోపించు. ౨౦. ' 

చను-చేలు.వేను-వేలు. మోను-మోలు. 

టీ, “కుత్ర చిన్ను లోపశ్చ” అనునది మూలము. బహుత్వమున చేశు.ెపీను-మిోను 

శబ్దములతుది నువర్ణ మునకు నిత్యముగ లోవము గలుగును. చేను4లు: దీనిచే నువర్థ్య ము 

లోసింవ “చేలు” అని రూవమగును. ఇటే" ఫేనులు=ెపీలు; మోను + లు=మోలు” అని 

రూపములు సిద్ధించెడ. ఈరీతిగ నే చేలను- చేల చేత. పేలను-పీలచేత-మోలనుంమోలచేత 

మున్నగు బహువచనరూవముల సాధించికొనునది. నీకత్వమున వేను,మున్న గుకమూవము 

లగునని గ్ర హించునది. “చేనులను” అను మొదలగురూవము లలాక్షీ ణిళములని ఫలితము 

చెన్ను నది. ఇవ్విధి సమాసములందు6 గలుగదు. 

బహువచనంబు పరంబగునపుడు నేయివ ప భృతులతుదియతరంబు 

లోవించు. ౨౧. 

"రేయి- రేలు. తాయి - తాలు. వేయి - వేలు. వాయి. యు లు. వ్రాయి (వ్రాలు, 

ఇత్యాదులు, -ఈలోవంబు నవమాసంబులందుం జూవక్ష్రైడు. రే రాజు. 

వముగతావతకవము- వే వెలుంగు. 

టీ, 'శేషాంచిద్యంతశబ్దా నాం, . , వర్ణ స్యాం క్యస్య లోవస్సా ్యల్లుల యోః ప్రాయళః 

కరచిణ్ .” అనునాధర్వణము మూలము, బహుత్వమున ేయిమొదలగు శబ్లములతుది 

వ్రాయి నిత్యముగ లోపించును. రేయి-లుః దీనిచే 'యిఅను తుదియతురము లోపింవ 

'శేలు” అని రూవమేర్భడును. ఇట్లే యిందలి యుదాహృతులతుదినున్న యివర్ల ములకు 
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బహుత్వమున నీవిధిచే నిత్యముగ లోవము గలుగ “జాయి-లు=ణాలం; "వేయి 4-లం= 
చేలు; వ్రాయి + లుడావ్రాలం” అనురూవములు సిద్ధిం చెడి. ఇట్టంత్య వర్ద లోవము నంద6దగు 

వానిశెల్ల నిందుం జేర్చి సాధింవవలెను, ఇట్లు తుదియతరలోవము వ్య స్తమున నేగాక 
య వాయ్ 

సమాసాంతర్ల తము'లై న యాయాశబ్దములందును గలుగుటు వ, యోగాను సారముగ గమ 

నించునది. రేయి గా రాజు: ఇందు మొదట నున్న రేయిశబ్దముతుదియతోరము లోపించి 
“రేరాజు అనురూవ మయ్యెను. మగణాయి + పళకము:- ఇందు. జాయిశబ్దముతుది 

ప్రాయి “వించి 'మగజణావతకము* అనురూవము సీద్దించెను. 'వేయిళ వెలుంగు:---ఇందు. 
@ 

దుదివ్రాయి లోపించి “వేవెలుంగీ అనురూవము గలిగెను, క మముగ నిమూండును దత్పు 
ఈ - 

రుషకర్శ ధారయబహాు ప్రీహు లగుటం బేసి సమాసములందునునను మూలమునందలి బహు 

వచనమునకు సారన్యము సంభవించెడి. ఇనియెల్లను “యి అనునదంతమందుం గలశబ్దములే 

గాన రేయి వ్రభృతు లనువదమునందలి వళృతిశబ్దము బె యివర్షాంతము'లే బోధ్యము 

లయ్యుడి. “జాయి4లు” అనునపు డంతిమాతరలోవము నిళ్యమగుటం జేసీయు, నింకొక 

లకారము సంభవింప నవకాశము లేమిం జేసియు,జాళ్ల ను వ్యవహార మలాతణికమయ్యొడి. 

సంళ్ళీప్ణ బహువచనాంతముమోంద నే గాని మరల బహువచన వ త్థయము చూవట్లమిం 
యద wy) లు 

'జేసియు డాళ్ళనున దవరూవమే యయ్యుడి. 

బహువచనంబు పరంబగునవ్వు డావువభృుతుల తుదియతరంబునకు 

లోపంబు విభాషనగు. ౨౨. 

ఆన్ర-ఆలు_అన్రలు. జాము-జాలు-జాములు. చుట్టము - చుట్టలు- 

చుట్టములు. విధసము-విధాసలు-మిాసములు, 

టీ. బహువచనము వరముగాంగ “ఆవు” అను మొదలగుశబ్ద్బముల తుదివర్హ మునకు 

లోవము వికల్పముగ నగును. ఇందు. దృ భృతిశబ్ద మావుశబ్దమునుబట్టి వువర్ణాంతము 

లనే బోధించునదిగ గృహింవక  యంతిమాతరలోవమును బహుత్వమున వికల్పముగ 

నండందగు వినిధవర్థ ములు తుడినిగ లశబ్దముల చెల్ల దీనికి గులీగం జేయందగునని యిందలి 

యు 'దాహరణములంబట్టి గృహింవవ లెను. ఆవు +లు:దీనీచే బహువచనము వర 

ముగా వులోవము గాంగ “అఆలు అనురూవమగును, వులోవము గలుగనివత మున 

“ఆవులు” అని యగును. ఇట్లే 'జూలు-జాములుి ఆనురూపముల ప్త క్రియను జాము 

శబ్బమునుండి యూహించి కొనునది. ఈరీతిగచే బహుక్వమున మిగిలినవిభ కులందు 

ఆఅబలను=ఆనులను మొదలగురూపములసీద్ధిని గమనించునది. చుట్టము లు: ఇది నపుర 

సకనసవుముగాన మువర్ష కాంత "మెయుండును, బహుత్వమున ములోషము గలుగ 
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“చుట్టలం" అనియు, ములోవము గలుగనిపక్ష మున “చుట్టములు” అనియు వలనసీన 

దత్సమము 48 3 “చుట్టాలుఅనియు రూపములు గలిగడి, ఇటే “మోనలు-మాసములు- 

మోసాలు అను రూపములు సిద్ధించెడి, “మోసాలపై లేనియల్ 'అని మనుచరిత్ర ప్రయో 

గము. వృత్తియందుం బూర్వవదమగునపుడును నావుశబ్ద్బము తుదివ్రాయి లోపించుట యు 

నరానికి బరుషములు పరములగునపుడు నుమాగమమగుటయు౯, బరుషములు సరళ ములగు 

టయుం నర్గబిందువు దు,తమునకుం గలుగు టయును సరళి రములు వరములగునపు డంత్య 

వర్ణలోవము మ్మాత్రమగుటయు 6 చాక్షీకమని గ్రృహించునది. “ఆంబెయ్య-అందోంశ- 

ఆదూడ-అలగావరి* అని (వృయోగము లగపవడెడి, 

ఇ్రయరకునూాటుగా నామాంతంబునశెత్వంబు బహుళంబుగానగు, ౨౩. 

కన్నియ-కన్నె. జన్నియ-జన్న. వన్నియ-వన్నె. కొొంచియము- 

కొంచెము. కొండియము-కొండెము. బహుళ గృహణముచే సందియము 

కాతీయ మొదలగుశోబ్దంబులం చెత(ము లేదు. ఇయళబ్దంబునం దికార 

లోవంబు కొందబు వక్కాణించిం. అయ్యది ప్రయో గంబులందు 

మృగర్టింబు. ము_త్తియళ బ్దంబునందు మాత్ర విత్వలోపంబు గానంబడి 

టీ. “ఏీదంతళతా చ నామ్నా నమున్యతరస్యామియాంతానామ్ ఆను చింతామణి 
సూత్రమును, దానిని వివరించు ఇయాంక క్వే కృత్రచిత్సా గ్రచెత్వం యిశ్నావి 
తద్భ వే, లఘుస్ఫో౭.పీ చ సంయు క్ష ఇతి శేషాంచిదీరణా. అను నాధర్వణమును మూల 

ములు. అచ్చికళబ్ద ములందలి “'ఇయిఅనుభాగమునకు “ఎిఅనునది బహుళముగ నాబేళ 

మగును. కన్నియ: ఇందు. దుదిభాగమగు “ఇయ” అనుదాని కెకార మా చేశముగాంగ 
థ్ కి ; ఇల ఇల ఇ కన్న్-ఎ=క న్నె" అని రూవమగును. ఇటే తక్కినయు దాహరణముల ప్ప క్రియను గమ 

నించునది. నీకత్వమునను బహుత్వమునను నీయొత్వము బహుళముగం గల్టునని గ్రహించు 
నది. సూత్తమున బహుళ పదముం గూర్చుటంబేసీ “సందియ-కాణీయి అను మొదలగు 

ఆ న] అంక నో rr 
శబ్దముల తుదినున్న యియ శెక్వ్టము సేద్ధింవదని బహుళ గ వాణముచ నను | క్రింది నూరి 

నివరణమున కళిప్తాయము. నిక్టముగం యైన _ర్రింపకుండుట యనుబహుళే వ,యోజినచు ని 

(గృహించునది. కొందజు లాతణికు లియాంతశబ్దములందలి యికారమునకును బతీమున 

లోపము గల్లనగునని యనిరనియం6 (కన్నియ:---కన్్న్ -య=కన్న్య:----జడ్డకు లోవము; 

కన్య గాని యిట్టిరూవములు ప్రాచీనకవి పృయుక్షములై బహుళ ముగ నగవడమింటేనీ 

యికారలోవమును జెప్పెడి లాతణికుల యమ్హాట యనాదరణీయమనియు నయ్యది 

యనునూంరి యో కింది వివరణమున క ఖిప్రాయము, (మృగ్యముజ వెదుకండగినది-ళరూన్య 

॥ 9 ఇ ట్ వ ఏ వు. మనుట్స్ర 'ఒక గ్రాముత్రియ శబ్దమునకు మాత్ర మిత్వలా+వము చ్రయోగ నద్ధమై ముక్యమని 
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యగపడుచుండుటచేం బైలాతణికో_క్టి యిధ్రానివిషయమున మాత్రమే యంగీకరింప నగు 
గ్ - క్ నని 'ముత్తియశబ్దమునందు మాత్ర, మను నీక్రిందివివరణమున కఖిప్రాయము. ఇత్వ 

లోపము గలిగినపిదప-ము ల్లియ శబ్దమునందలి జడ్డకుం ద్రకీర్ణము రి చే లోపము గలుగు 
టను గమనించునది. ప్రౌఢ వ్యాక_ర్హ “ము'త్తియశ శ్రేతరంబులకును దటచుగ నిత్వలోవము 
గానంబడియొడి” నని “దివ్వియ -ఆటుపు=ది వ్యాణుఫు_క ల్లియము = కళ్యొాల-వల్లియము= 

వళ్య్ళము-వీడియ ము=పీడ్యము "అను మొదలగువాని నుదాహరించి ము త్తియశబ్దంబునందు 

మా త్రమను సూరి వాక్యమును సవరించినాండు. ఇట్టిత్వలోవముగలిగిన చోటులందు 

జడ్డ తోంెనేని పూర్వము తెల్పిన ప్ర కారము ప్రశీర్ధము రి చే జడ్డలోవము గల్లునను 
టను సృరించికొనునది. కాని యిట్రి యిత్వలోవము గల్లిన వయోగములు భార 

ర ౧ (WU 

తాది ప్రాచీన కావ్య సిద్ధములు గామింజేసీ సూరి యుపేేక్షీంచెనని తోంవెడి కాంగాం 

బ్ర్రయోగానుసారముగ నెత్వము గలుగుటను నిత్వలోవ మగుటను గమనింవవ లెనుగాని 

యియాంతశబ్దములం దెల్ల సీవిధులం గూర్పరాదని గృహించునది. ఇత్వలోవమునకు 

“నెయ్యుపుంగన్యకలనన వాలుందూపుల* అనురాఘువ పొండపీ య వ్ర యోగము గన్పట్టెడి. 
భార తార్థమున “నెయ్యపుంగన్యకల'” అని విలుంగవ లెనుగాన రామాయణార్థమునం గూడ 

నర్ధానిని గన్యయనుశబ్దముగ నే భావించక తీరదు. ఆవత్షమున నది కన్నియశబ్దమున కిత్వ 

లోవము చే, గల్లినదిగ నంగీక్రరింపక తప్పదు. ఆచ్చికశబ్ద ములందలి యియయనుదాని 

శెక్వమాదేశమగునను _ సామాన్యో_క్లించేసి తుదినున్న దానికే గాక నడుమనున్న దానికిని 
నీయా బేశము గలుగనగుననియు దాన బరియాచకమునకుం బరేచకమనియు నిత్వలోవము 

గల్లిన బర్యాచక నునియు రూపాంతరములం గలుగవచ్చుననియు లాతణికులయాశ 

యము. మూలమును నీసూత్రమును బ్రాతివపదికములశే యివ్విధానమని తెలిపెడి. కాని 

యాచ్చిక, కృియలందును నికా్కార్యము గల్లుట (చ, యోగదృష్ట్రమని వ్యాఖ్యాతలయాశ 

యము. (కదియంబడెజక చెంబడే. 

లో ఇంట సర్వనామ ప్రకరణము, 

వొక్యమున నామవాచకమునకు బదులుగా వాడయుడునది సర్వనామము. వీచే 
నొక పదార్థమునుగాని పదార్థములను గాని తెల్బునది నామవాచకము. ఒకదానికి6 

'బేక్రై నశబ్దమని భావము. ఒకవాక్యమున నామవాచకము నావృత్తము చేయవలసివచ్చిన 
యెడల మరల నద్దానిణే పునరుక్తముగ నావృత్తి చేయనక్క_ఆ లేకుండ దానికి బదు 

లగ వాడంబడునది సరక్షనామము, విశేప్యపునరు_క్టిదోషమును దలంగింప సర్వనామము 

వ, యోగింపంబడునని తాత్పర్యము, _ “సర్వ నామము=ఎల్ల నామములకు బదులుగనగు 

నామము. ఎల్ల నామములకు బదులంగ వాడంబడునది సర్వనామము గావున నే సర్వనామ 

ముపసర్శనమగుటయు నొక దానిక సంజ్ఞ యగుటయు సంఛవింపవు. 
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అన్ని ప్రభృతులు సర్వనామంబులు. ౨౪. 
అన్ని ఇన్ని ఎన్ని -కొన్ని - వెక్కు-వలు- ఆ--ఈ.వ-.నీ.నా.వమన. తా. 

సంఖ్యా వాచక ంబులు-అన్ని పృభృతులు. వీనికిం బ్రైథమాంత రూపంబు 
లుదొహారిం చెద.వీనిలో డుముంతంబుల కెల్ల న్యా గమంబు వూరో( కంబు 
స్మరించునది. బహువచనలకారంబునకు రాచదేశంబును బూర్య్వాగమం 
బును బథమాబవువచనంబునకుం బోలె నెలుంగునది. విశేపౌకారం 
బులు గలిగానేనిం గొండొకచో ది(తీయవటికును గొండొక చోం దృతీ 
యయం దో"క్క_రూపంబు వజకును రూవభేదంబులు వక్కాణించెద, 
శిషంబూహించునదె. అన్ని మొదలగుళ బ్దంబు లాటును ద్వి పృభృతి 
సంఖ్యా వాచకంబులును మహాదర్గంబులు బవువచనాంతంబులగు-అమ 
వాదర్గంబు లేకవచనాంతంబులగు. వందు నీ మొదలగునాలుగుళ బ్దం 
బులు సర్వార్థంబులం దుల్య రూపంబు లయియుండు, 

మ-అనునది మహాదర్థమనుటకు, అ-అనునది యవుహూదరమను 
థి టకు, స్క-మొదలయినవి సథ మాడివిభ కులకును సంకేతములు గా 

నిందు గృహీంచునది. 

మ. అ, | ఈశ బ్దంబు లౌసవిభ క్లికంబు 
సర్వ తావదర్థకము, లగుటం జేనీ - అన్నిటి - అన్నింటి - 

ప్ర. ei ) ...అన్ని .|9న్నిటి - ఇన్నింటి - ఎన్నిటి- ఎ 
న్నీంటి - కొన్నిటి _ కొన్నింటి - 

వ్ కంద న్్ ఇన్ని, వెక్కిటి - వెక్కింటి - యనురూవం 
నో కియద్యావదర్థకము. బులు ద్వితయా ద్యేకవచనంబులు 

వ్ర" ఎందు ..ఎఎన్నీ | పరంబు లగునప్ప డమహాత్త (౦బు 

_ కతిషయార్థకము. నం దగునని తెలియునది. 
(ప్ర. కందటు += కన్ని బవాఇరకము. బవ్వార్థకము పథి 
ల. | నెక్కండ్రు | పెక్కు... దీనికి వ | చనద | అమహా 
Ww] ( వెక్కురు ) బహువచన | ౮ పలుగుండ్రు _క్తషంబున 

ముం గలదు దీనికి వస్టి స్ప 
చెక్కులు వ యోగంబు లేదు, 



ఆ చ్చి కవ 

మ్, 

తదరకము. 
mp 

బారు 

వ. బాయదు, 4. వార ల్లు 

| వాండు 

" వారిని 

ద్వి. వానిని, .. వావ లను 

వా ండ్రను 

యు, 

అడి అవి, 

న అద్ద - -అవ్వి. 

/- |ఆయది *౨*౨*ఆయవి. 

అయ్యది, ఈ = అయ్యువి, 

దానిని 

ది. డు దానినీ =, వానిని 

ఆఅదానినీ 
ద 

ము. 

అదమర్థక ము. 

వ్ర వీడు ,.. సై 

వీండు. 

వంనో 

ద్వి. వీనిని . విరలను 

విం డ్ర సు, 

లు 

వది ౭86 స్తువి, 

వది * కివ్వి. 
ఆ | ఈయదడి = ఈయనది. 

బ్రయ్యది . ప్రయ్యవి, | 

రి చే ద ము. 281. 

| దీనిని 

ద్వి. శ ఈదానిని ౪ ,..వీనిని. 

ఇద్దానిని 

మ. 

యత్కి_మర్థకము. 

(వడు... ఏరు. 

గ వవారు 

వవాండుం,,. | ఏవారలు 

[ వవాండు 

_ ఎవ్యారు 

తే. ఎవ్వాండు. .. mse 

ఎ వ్యాండ్రు 

ఎవ్వండు. *. | ఎవ్వరు 

ఎవం డ్ర్రు 

ఎవడు | ఎవరు 
ఎవందథు 

ల UU 

వరిని. 

ఏ వారిని 

ఏ వానిని . వవారలను 

| ఏవాండ్ర, ను, 

ఎవ్యా రన 

ఎవ్వానిని | ఏవ్నాకంన 
డి 4 

న్స! ఎవ్యాాండ్ర డను 

ఎవ్వనిని. .. ఏ ఎవ రిని 

ఎన్వండ్ర, ను. 

ఎవనిని ఎవరిని 
L ఎవండ్ర, ను, 



9482. 

అ, 

ఎది 06 లవి. 

ఏది ఏవి. 

క,4లఎఏె ఎవ్వి. 
(గ దా a వయది ... ఏయవి. 

ఎయ్యది. ** ఎయ్యవి. 

బాలవ్యాకరణము 

| దేనిని వీనిని 

దిగ ఏదానిని *** ఏవానిని 

1 ఏడానిని 2 ఎవ్యానిని 
® 

మహతి వాచ్యంబగునే నెకతంబున యత్కి. మర్గక శ బ్దంబు- ఎవ 

రిత-ఎవ్యు ర్హ-ఎవ్షత- ఎవరిత-ఎవ_్హ-ఎవతే-ఎవ్యరితి - ఎవర _ర్తి-ఎవ(తి-ఎవ 

రితి.ఎవర్సి.ఎవతి-ఎవ్యరి తే ఎవర ర్తె-ఎవ్య లె-ఎవరి లే_ఎవ_ర్తె-ఎవ తే- ఎవ్వ 

ర్తుక-ఎవ్వుతుక - ఎవర్హుక -ఎవతుక-అనియిరువది రెండు రూవంబులువడ యు, 

తదాదులు మూడు 'మహాదాగచక ౦బు లేకత్వంబునం బరాజ 

వివతీంచునవుడు-అతండు-ఆతండు, ఇతండు - ఈతడు, ఎతండు-ఏతండు- 

అనురూవంబులు వడయు. మహతివాచకంబులు. ఆమె - ఆవె - ఆనె; 

-ఈ మె--ఈ వె-ఈ౫; వమె-ఏ వె-ఏ కె.అనురూవంబులు వడయు, 

యువ దరకము. 
శ ది 

మీరు. 

౨ (నీవు. మోరలు. 
౨ (ఈవు | “2 ఈరు. 

-ఈరలు. 

ది నిన్నును, ** మిమ్మును. 

తృ నీచేతను + 4, మో చేతను 

అస దరకము. 
ర థి 

"నీను (మేము 

వ. 41. 44 4 నేము ల (మే) = ఎము 
ద్వి. నన్నును ౩ = *మమ్హును 

తృ. నా చేతను = మవూచేతను 

ఉభ యార్థక ము. 

నిత్య బవహువచనాంతము. 

. మనము. 

మనలను. 

మన చేతను-మనల చేతను. 

ఆక్తర్థకము. 

“తాము, 

. తాను.,.. |e 

తమరు. 

ద్వి. తన్నును ++ తమ్మును. 

వంక సంఖ్యా వాచకంబులు |. 

వ క్కాణం చెద, 

తోలు (5 



ఒక్క_రుండు 

ఒకొ్కకశారులు 

ఒకొ్క్కారుండు ee damp to 

బక్కొ_ళు 

ఒకరునుయడు *** జఒకరునులు 

ఒకొరువుడు *,** ఒకొరువులు 

జఒక్క_రువుంయు . ౭. ఒక్క_రువులు 

ఒకొ్కా-రువుండు... అ ఒక్లొైరు ఇలు 

జఒరుండు ఒరులు. 

ఒరువ్రుడు . 55+ ఒరువ్రులు 

80 

రి చ్చ దము 2838 

ఒండులు. 

ఒండు °° \ ఒందు. 

ఒడ్డు 08 | బడ్డులు. 
యల ఒడ్డు. 

ద్వితీయాది విభ_క్లిరావంబు 

లూ హించుకొనునడి.. 

అ, 

వ్ర థ మెకవచనాంతనులు. 

ఒకటి - ఒకొటి - ఒక్కటి - 

ఒకొాా-టి - ఎక్క_టి -_ ఒకండు- - 

ఒకొండు - ఒక్క_డు-ఒకొ._6డు - 

ఒందు. ఈశ బ్దంబున కుసంఖ్యా వాచ 

కంబునకు బహుువచనంబు లేదు. 

దీనికి మహాతి వాచ్యంబగునవు 

జేకత్వంబున వతమ్యిమాణరూవంబు 

లెటుంగునది. 

మహాత్యగ్థక ము. 

ఒకరిత - ఒకర్త - ఒకరు - 
ఒకరుక ఒకత-ఒకతుక - ఒకొరిత - 

ఒకా ర్హ-ఒకొ రు-ఒకొ రృక-ఒకొత- 

ఒకొతుక -ఒక్క_రిత - ఒక్క__ర్హ - 

ఒక్క రు-ఒక్క_ ర్లుక-ఒక్క_ తే- ఒక్క 

తుక-ఒక్కొరిత- ఒహ్కొ ర్త - ఒక్షా 

రు-జక్కొా రుక- ఒక్కా-త - ఒక్కా 

. తుక-ఒకరితి-ఒక_ర్హి-ఒక లి-ఒకొరితి_ 

ఒకా ర్తి-ఒకొతి-ఒక్క_రితి-.ఒక్క_ ర్థి- 

ఒక్క _తి-బఒక్షొ రితి-ఒల్లా రీ-ఒకొ" తి _ 
లా “లా--౨ "5 

ఒకరి తే - ఒక _ర-ఒక అె-ఒజొరి తే 

|ఒకొొ_ర్తె-ఒకొ లే-ఒక్క_రి లేక. 
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బక్క తే - ఒక్కొ_రి తె _ ఒక్కొ_ -ర్టై- 

ఒక. తే-ట ర్త- ఓ ర్రి-ఓ రు-టి రుక. 

వంక ద్వి ప్రభృతి సంఖ్యా వాచ 

కంబులు వ్రథమాంతరూపంబులు 

వక్కాణిం చెద. 

మ. అ. 

ప్ర 

బద్దలు +. ల౦డు 
ద్రరుగురు 

మూగురు 

ముగ్గురు +౩ మూండు 

ముగురు 

నలుగురు నాలుగు, 

అయిదుగురు *,**అయిదు. 

వగురు =. ఏను. 

ఆబుగురు ౭ 3 రవం, 

ఏడుగురు == ఏడు. 

ఎనమండ్రు , = =యనిమిది. 

తొొవుండు = తో "మిది. 
3 లు సా న్ 

పటదురు వ 
పదుగుండ్ర్రు ఇ 9 60) 

వదుండ్రు 

వదునొకరు =, ఎవదునొక టి. 

అచ్చట నేళళ భ్రార్థరూపంబు 

“వెల నరానురూపంబుగం గూర్చు 
గా "థ్ 

క్రొొనునది, 

కరణము 

కుదునాకరు URE) పుదునొకటి. 

ఇత్యాదులు. 

పన్ని దలు 
(య వంజె౦డు 

పన్ని రుగురు 

పదుమూగురు 

వదుముగ్దురు వదువనూా.డు 

వదుముగురు 

పదునలుగురు .రుదునాలుగు 

వదునయిదుగురు. . .పదునయిదు 

వదునేగుకు ...వదునేను 
వదునాబుగురు పదునాటు, 

వదునేదుగురు. ,.*=వదు నేడు. 

పదు నెనమండ్రు = = పదునెనిమిది, ' 

వందొవముండు ..-వంచొమిది. 
ఆం రూ వడ 

్రరువండ్రు a  +స్రరువది. 

ప్రరువదియొకరు , =. అరువదియొక టి 

ఇత్యాదు లూహ్యాంబులు. oe 

ముప్పండ్రు, + = ముప్పది. 

నలువం డ్రు = నలువది 

వయం డు వబంది 

అబువండు, అటువది 

డెబ్బండ్రు. డెబ్బది 

ఎనుబం,డ్రు ..ఎనుబది 

తో ౦బండ్రు, == లో '౦బది 

నూటుగురు ...నూటు 

| వేగురు ౭౭ వేయి, 

పదివెగురు = ఆ దె సుల 



ఆచ్చికపరి చ్ళేద ము. ఏకక్ 

రెండు మొదలగునవి యాపవిభ_క్లీక శబ్దంబు లగుటం చేసి ద్వితి 
యాది విభ కులు వరంబు లగునపుడు టింటు లగునని యెబుంగునది. 

రెండిటిని. రెండింటిని. రెంటిని. మూండిటిని - మూండింట్ని.మూం:టిని-_ 

వ త్యాదులు. ఏకళ బ్బమునకు- ఒంటి - ఒకానొకండు-ఒళకానొకటి - ఒకా 
నొకరిత_ఒరివు - జండొకరు. ఒరట్ట - అనురూపంబులును- -ద్విళ భ్రార్థంబు 

నకు-బనుమడి.-ఈ-రాలు- అనురూపంబులు నర్గవి శే వషంబులం జూప బడు. 

టీ, “అన్ని మొదలగుపదుమూంండుళబ్దములును * "రండు మొదలగునంఖ్యను బె చ్పెడు 
శబ్ద్బములును" అన్నివ,భృళు లనువదము చే బోధింవంబడెడి. (వభృతులు= మొద లై నవి. 

ఇందు (ప్ర వ,కి క్రీయావ వు (సృదర్శనముఖమునం గాక నిపొతవిధి నా శ్రాయించి నర్వసామముల 

సిద్దయాూ వివ సమము మాత్ర, మే చూవంబడును, కాన నన్ని మొదలగసర్వ నామ ములలో మహా 

ద్వాచకములై డుజ్బ)త్యయమును బొందందగినవాని కెల్లను దత్సముము 2.24 లచే 

నిగాగముము గలుగుటను జ్ర పీకి చాచ్చుకొనవ లెను, ని4ఆగనుము = న్యాగమము, 

పూరు క్తంబుజముందు6 చెవ్పంబడినది. (వథమాబహువచన వత్యయిమగు లువర్థ్యకము 

నకున్కు దక్కి-నవిభ క్ర్రలందు బహుత్వముననగు నాగముల కారమునకును రేఫ మాబేశ 
ముగ నగుటను, నాయాబేశ'రేఫమునకు ముందు బిందుఫూర్వక డకారము "మొదలగునవి 

యాగమముగ సిద్ధించుటను (బ్రెథమాబహువచనమందువ లె నే ద్వితీయాదివిభ కులబహాు 

వచనములందును నూహించికొనవ లెను. ఫపూర్వాగమము= రేఫా దేశమునం దెడు లకార 

మునకు ముందు: గలుగునాగమములు. చెకి స్పినలవృణములకు వ్యతి రేకముగ నెచ్చో నేని 

రూపములు గలుగుట క ల్రెనేని కొన్ని స్థల ములందు ద్వతీయావిళ క క్రివఆుకును గొన్నిస్థలము 
లందు. దృతీయావిభ క్రి శ్రియం దొక్య రూపము వజికును రూపములు దూవంపిజెడి, 
తక నవాని నాయాన్థలమః లందు యభాసంభవముగ గనమనించికొనపకను. వేపూ 

కారము = వెప్పినదానికంటె విలతణనుగు నాకారము నందియుండుట. మవాత్తును 

బోధించునవియేని “అన్ని _ ఇన్ని-ఎన్ని - కొన్ని _ పెక్కు-వలం” అనునీయాయును రెండు 

మొదలగు సంఖ్యా వాచక ములును బహువచనాంతములే యగును, అనం?ా మహాదాష్టచ 

కము లైనపుడు వీని కేకవచనాంతముగం బ్రయోగము లేదని భావము, ఆమనాళ్తును 

జెప్పునవియేని _పెళశబ్బము "లేకవచనాంతము లే యయ్యుడి. అనంగా నమహ ద్వాచకము 

లగునపుడు పైశబ్దములు బహువపచనాంతములంగ 6 (బి, యోగింవంబడవని తాత్పర్యము, 

ఇమాటలు సామాన్యముగ శబ్దలతృణమునుబట్టి వ్యాకరణ పాఠకుల నుబోధమునశై మైన 

వనుట స్పష్టము, (పెక్కు-తవ్ప) పైని నిరూపించిన సర్వనామములలో "నీ. నా. తొ-మని 

అనునీనాల్లును మహాద్వాచకము లైనను నమహద్వాచకము లైనను, మవాతీవాచకము 



286 బాల వ్యాకరణము 

mJ నను రూపభేదములను బొందవు, అనంగా చెధ్ధానింజెవ్వునవి మైనను వీనికి దుల్య 

రూవములే యగును గాని యర్థ భేదముంబట్టి రూవభేదము గలుగదని భౌవము. సర్వార్థం 

బులక్ =ఎల్టయర్థ ములందు, తుల్యరూ పంబులం=ఓిక్కీతియైనరూపముల నే గలిగయుండు 

నవి, నర్వ నామముల సిద్దరూవములద (బ్రదర్శించు నీ క్రిందిపట్టికయందు “మీ అనునది 

మహదర్శమున కనంగా మవాద్వాచకమనుటకును, “అ” అనునది యమహదర్థమున కనంగా 

నమహాద్వ్యాచకమనుటకును, “వ” ఆశునది వృథమావిభక్రికిని, “ద్వి* అనునది ద్వితీయా 

విభ క్రికిని “కృ” అనునది తృతీయావిఛ_క్షిని 'మహత్యర్థకము" అనునది స్త్రీ బాచకమనుటకును 
గుర్తులని (గృహించుచు సిద్ధరూపముల గుర్షించికొనవ లెను. / 

సర్వ శావదర్థక ము=అందజును లేక అన్నింటిని బోధించునది. ఇది మహా 

త్పాకల్యార్థక మగునేని “అందణు _ అందొజు అనియు నమహత్తులం జెవ్వనదియేని 

“అన్ని” అనియు? (బ్రథదును రూవముల నం చెడి, 

ఇయదర్భక ము= ఇంతమంది లేక ఇన్ని యనునర్థమును బోధించునది, ఇది 

మహా దర్శక ముగు శేని “ఇందటు అనియు నమవాత్తులం చెద్చనదియేని “ఇన్ని” అనియు? 

బి బ్రథనుయందు రూపముల నం చెడి. 

కయ ద్యావదర్థక ము=ఎంతమంది లేక మెన్నియను నర్థమును బోధించునది. 

ఇది మహాత్తుల6 జెప్పిన “ఎందణు" అనియు నమువాత్తులం జెల్చిన న్ని! ఆఅనియుం బ్ర 

మను రూవంబులం బొంచెడి. | 

క తిపయార్థక ము= కొంతమంది లేక కొన్ని యనునర్భ మును చెప్పునది. ఇది 

మహ దా్వాచక మగు చేని ' ఫపొందజు అనియు నమవాదో ఏధకమణనేని " కొన్ని” అనియు 

(బ్రథమను రూవంబుల:ం బడయును, 

బహ్వర్థక ము= చెక్కు_మందిని లేక "పెక్కింటిని బోధిం చునది. మహద్యాచేక 

మగునపుడు ' పెక్కంండ్రు - పెక్కురు” అని దీనికి బృథమను రూవము లేర్సడెడి, అమ 

హద్వాచక మగు నేని “పెక్కు.” అని రూవమును బొదును. “అన్ని -ఇన్ని -ఎన్ని గన్ని 
అను నమహద్భోధకములకు వలెం గాక దీనికి "చెక్కులు అనియు బహువశనము 
తోడి రూవము గన్న బ్రైడి. దీనికి బహువచనముం గలదని ని “వెక్కు_లుఅని యు దాహరిం 

చుటం జేసి యన్నీ త్యాదిరూపములు నాల్టును శేకవచనము లనియు వానికి “అన్ను లి తది 

రూపములు గలుగవనియం6 బెక్కు.నకు మాత్రమే “పెక్కులు”" అని వానికంటె. విల 

తఈణముగ బహ్బువచనరూవము గలంగనసుననియే, సూరి యభిప్రొాయపడెననుట స్పష్టము. 

కాని యన్నీ త్యాదులు నాల్టును దళ్సవము 11 డ్రోంది వివరణము ననుసరించి యేకత్య 
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సంఖ్యను బోధించు ప్రత్యయ వుంతవుందు6 గలవు. మలీయు బహువ దార్థబో ధక ము 

లగుటంబేసీ వాని చేకవచనములుగ  నెంచుట విచారదూరము, ఇకారాంతములకు 

వలెం బథమైకవచనము లోపించెనందమన్న బహుపదార్థబో ధకమగు సీని ేకళ్వమును 

ఛేకవచనమును గలుగుననుటకే యు _క్లి యగపడకున్నది. కాన నన్నీ త్యాదులకు వలెం 

గాక సెక్కనుదానికి బహుశ్వబోధకలువర్భకము చేరుటయన్ని శేషము | వృయోగద్భస్థ 

మని తెల్పుటయే యుచితవునితోంజెడి, కాని యావవిభ "కిక పృత్యయములు టి.ం౦టులం 

ద్వితీయా జ్యేకవచనములండే గలుగునవి యగుటంచేసియు నన్నీ త్యాదులతోంచాటుగ? 
బెక్కనునదియు నమహ ద్వాచక మగునపుడు టి - ౦టుల నందందగిన దగుటం జేసియు 

సూరి వీని ననేకవచనములంగ సంఫావించి యుండనోఫును, ఇంతకంటె నమహద్వాచకము 
లీయ్యవి యావపవిభ క్టీకాంతములును, మహాద్వాచకము లియ్యవి యనావవిభ_క్టి కాంత 

ములును నగునని స్పష్ట్రవజచి వీనిని నిత్యబహువచనములుగ నే యెంచుట సరనమని 

తోయెడి. ల్రిలిగలతణశేవకర్తయు వీని నేకవచనములుగ నే 'తెల్పెను. (చా. సర్వా. 

శః 2) బహువచన పృత్యయాభావమున వీనిని వ్యాకరర్త లేకవచనములనిరనుట 

స్పష్టము, మహ దాషచకములైె న అన్నీ త్యాదులకు నాల్లింటికి ద్వి తీయాది విభ క్రులందు 

బహుత్వముననై న నాగమలకారమునకె శకట రేఫాడేశమని యనుమానింవందగుటం జేసీ 

“అంద అను-అందజ చేతను, ఇంద అను _ఇందటి చేతను, ఎందజను-ఎందఆ చేతను, కొందజిను= 

కొంద చేతను." అని యత్వవిశిష్షశకట రేఫముతోడి రూవములే గలుగుంగాని “అంది 

చేతిఅనుమున్న గు నిశ్వవివ్హములం సిద్ధింపవని గృ హింపవలసియున్నది. కు వవిభక్షిక 

సృక్యయములలో ఇకారనును జేరియుండుటంబేసీ మహ ద్వాచకము లగునసు డౌవ 

విభ_క్తిక పృత్యయ మి కారము గలుగుననియు దాన నిత్వవిశిష్టశళకట ేఫముతోడిరూవము 

లును సాధువులే యనియు ననవచ్చునుగాని బహూ వచనములం డౌపవిభ కిక, వృత్యయము 

గలుగుటయు, నిట్లా వవిభ_క్టిక పృత్యయము మహ ద్వాచకములగువీనికి సిద్ధించుటయు. 

(గృనుముగ నలాతణికమును బ్రాచీన ప్ర యోగవిరుద్ధ మును నగుటం జేసి యట్లన నవకాశ ము 

లేదు. కాన నిత్వవిశిక్ట శకటేఫములంతోడిరూపము లర్వాచీనకవి వ్రయు క్తములైనను 

నలాత్షణికము లనియు నత్వవిళిష్ట్ర శకటనేఫరూవములం లాతణికములనియు నీవ్యా 

కృ తివద్ధతింబట్టి సమ్మ తింపక తీరదు. ఇంక మిగిలిన చెక్కు_పలు శబ్దములలో వలుశోబ్ద 

మున కమహ ద్వాచకమునకు వేజణుగ6 బ్ర యోగములేమియు చెక్కు. శబ్ద మమహత్వమున 

బహువచనాంతమును నగుటయు మహత్వమున నీశండిటికి బహువచనల కారమునకు 

రేఫ మొకమాటును బిందు ఫూర్వకడ కార మారేఫమనకు ముందుగలుగుట యుకమా లును 

గల్వుట సోచాహరణముగ నూచితము. సామాన్యముగ సర్వనామములం నామములకు 
బదులుగ వాడంబడునవగుటంజేసి యొకరీతిగ విశేషణములును నావమములకుం దరువాత 



రీక్రద్రి బాలవ్యాక రణము 

నున్న వియు6 -గా౭దగినవి యగును. కాన ముందు నామముండినచోటుల ననంగా నామ 

వాచకమునకుం దరువాతం బ్రయుక్తమృులై నవి వ్య స్తముగ6 బ్ర, యోగింవంబడినట్లు గణ్య 

ములగును, అట్లు గాక నామమున కవ్యపహితపూర్వముగ సర్వనామ ముండుట సంభ 

వించినచోటులందు సమాసత భౌసీంవక తప్పుదు. ఇందు నామముతోడి వ్యవహితపరత్వ 

మమవాశత్టమున బలుశబ్ద మునకు సంభవింవదసి యమహత్వంబున నను నూరగివివరణామున 

కశ్స్ ప్రాయము. సంఖ్యావాచక ములకు వలె మహత్వమునం బ్రకృతికిం దుదిని బలుశబ్ద 

మునకు గువర్భ ముగలుగుట యన్నీ త్యాదులకంటె విశేష మైయున్నది. ఇట్లా దేశాదులను 

నాగమాదులనుజూపుట గ్రంథవిస్తృతికిని దన్లూలముననగు విషయదురవబోధమునకును 

గతమగుంగానం గుదురువడుగతి నాయావిధుల వే నగుకార్యముల ననుమానించికొనునది. 

అందజ చేత మున్నగువానివలెనే శేఫాదేశమును దానికి ముందగు బిందుపూర్వకడకార 

మును ల డాగమల కారమున కే గల్జునవగుటం బేసి “పెక్కంండ్ర,ను- పెక్కురను, ెక్క-౦డ్ర, 

చేత_-పిక్కు_ర చేత, వలంగురను_వలుగుం డ్రను, పలుగుర చేక_పలుగుం డ చేత” అను 

మున్న గునక్వవిశివ్హ్రరూపములే బహుత్వమున సిద్ధించునని గ్రహిం చికొనునది. 

తదర్గ్భకము='అది లేక వాండు అనునర్భ మిచ్చునది. “ఆి అనునది తెలుగున 

దదర్భకము. మవాత్వముననంతట దీనికి “వి అనునదియు, నమపవాత్వమున ద్వితీయా 

'బ్యేకవచనముల “ది అనునదియు బహువచనముల “వి అనునదియుం బూ ర్వాగమము 

లగటను, బ్రథ మైకవచన బహువచనముల [హ్ర్మస్వమెన ఆకారమునకుః బిదవం (గృమ 

ముగ 'ది-వి” అనునవగుటన్సు (చూ. ఫ్రా. శ. పృ నాయారూపములు గలి7ెడి, మవా 

త్వమున నేకత్వమున డుజ్జును డుముంతముమోంది నిగాగమాదోలంను గల్దుట యరయంనది? 

బహుత్వమున బహువచనల కారమునకు రేఫ మాచేశమగుటయు నది యత్వవిశిష్టరూప 

మునందుటయు బహువచనముమో(ద మరల బహువచనముగలుగుటయు, నా దేశ శేఫ 

మునకుముందు బిందువూర్వకడ కారము సిద్ధించుటయు మొదలగు ఫారో క్షములగు 

కార్యముల యథాసంభవముగ గమనించుచు సిద్ధరూపముల ననుమానించికొనవ లెను. అల్లే 

మహత్వమునం దృతీయాదిబహువచనముల నాగమలకారమునకైన శేఫ మిత్వవిళిష్ట 

రూపమునందుటయు, (ఇరువురని త్యాదులందుందప్ప. చూ, ప్రా. శబ్ద, 90) శేఫము 

నకుం బూర్వమున బిందువు ముండిడికొన్న డకారమగుట నా బేశశేఫముమాంద నాగ 

మముగ లకారము మరల నగుటయు. బర్యాయముగ గృహించుచు వారిచేశంవాండ్ర 

చేత.వారలచేత మున్నగురూవముల సిద్ధిని గమనించునది. ఆమవాక్వమునం బ్రథమ 

చేకవచనబహువచనముల దివులం తాగమము లగటయు ద్వితీయా బ్యేకవచనబహువచన 

ములం గ్రైమముగ 'ద వి అనునవాద్యవయనము లగుటయు గమనించుచు రూపముల, 



ఆచ్చికపరిచ్చేద ము. 289. 

సిద్ధి నరసికొనవ లెను. అమహత్వమునను “దావా. అనువానిషై విభ్యక్తులకునుందు నిగా 

గమము నిక్టముగ నగుటను గమనించునది. సిద్ధరూపముల ననుసరించియే యావ, 

శ్రీయ సుబోధశె చూపంబడెనుగాని కదర్గకరూపము నవాజముగం బెలుంగున “ఆ 

అనునదియే యగటం జేసీ దానికిం బ్రృథధమనంతాగమ ములగు “ది_వి* అనునవ్వే ద్వితీయా 

ద్యేకవచన బహువచనముల నాదృవయవములంగ _ గ్రైనవనియుం | బ్ర భమెకవచనబహు 

వచనముల నంతొగముములుగం గల్లిన దివులకు. బ్రభమను ద్విత్వమును, ద్విత్వము 

సిదించినవిదవం దదర్గకమునకు పాస్వమును, గలిగెననియు శాబ్దికసరణిని గ హింవందగ్యు 
0 థి WU | ది UU 

అమహళ్వమునం (బ,థ మెకవచనబహువ చనముల నేర్ప డెడు “ఆయది-అయ్యది. ఆయవి- 

అయ్య వి” అనురూవములు తదర్శ ౪ కార మ్మువెం దదర్థక ములగ నమవాద్రూవములను 

ఆది అవి అనువానిని నిల్చి యడాగమ తికచ్విత్వహస్వవిధులంగు *ర్ప నేర్పడినవి గాని 

శుద్ధతదర్ధకములు గావని గ్రహించవలెను. ఇదే ద్వితీయా జ్యేకవచనములం దమహత్వ 

మున నగు “ఆదానిని _ అధానిని-అ దానిచేత-అధ్ధానిచేతి ఆను మొదలగునవి కము తి (/ 
మోంది హాల్లునకు ద్విత్వమును తి కంబునకు వవాస్వమును గలుగుటవే నేర్పడినవిగాని 

య అ uy 
శుద్ధతదర్గక ములు గావని యెటుంగువది. 

ఇద మసక ము=ఇది లేక పీండశునర్థ మును బోధించునది. తేలుంగున “ఈి 

అనునది యిదమర్భక ము, 

కిమురకి ము=నీఏ లేక యొవండను నర్థ మును జెవ్వనది, “వి అనునది తెలుం 
థి 

గునం గిమర్భ కము, ఇదమర్గకమగు సీయనుదొెనికి మహత్వమున నేక్రత్వబహుత్వములందు 

వకార మాద్యవయవపముగ నిత్యమై యగుట సర్వవిభ క్షలందును సామాన్యము, పథ 

మైెకవచనమున డుజ్జును బహువచనమున లువర్భకమునకు లేఫాబేశమును బిందు 

ఫూర్వకడ కారము దానికిముం దాగమముగ నగుటను మొదలగు వానిని దదర్ధక మునకు 

వలెనే గూర్చుచు సిద్ధరూవముల నూహించికొనునది, ద్వితీయా ద్యేక వచనములందును 

బహువచనములందును నిగాగము శేఫా బేశాదులను దదర్ధక మునకు వలెనే గూర్చుచు 

రూపముల నెబుంగవలయును, అమహత్వమునం దదర్థక మునకువ లె నే దివులు చేరిన 

ప్రకృతికి వ్రాన్వము గలుగుట గనునించునది. నుజీయం హ్రస్వద్విత్వములం గలిగిన 

“అద్ది-అవ్వి యనునవియుం దదర్భక మునకు వలెనే యగుటను స్మరించునవి. ఆయనవి _ 

అయ్యవి "మొదలగు త దర్శకరూపములవ లెనె “ఈ + ఆది=ఎఈపషఅవి* అను నిదమర్ధకమగు 

సీకారముమోంది “అది_అవి” అను వానికి యజాగమద్విత్వవ్రాస్వములను ద్రికళాన్తము 

లచే (సమా 14-15) సంపాదించుచు సిద్ధరూవముల గమనించికొనునది. ఇల్లే యిదమర్థక 

మగునీకారముమోంద ననువ్రయు క్రముల్తై త్రికద్విశ్వహ్రస్వములనందినట్టివియు నందని 
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యటతివియు నగు రూవములుగ “ఇర్ధానిని-ఇద్రాని వేఠ- ఈ దానిని ఈదానిచేతీ అను. 
ల 

"మొదలగురూవములను సంభావింవందగు. బహుత్వమున ద్వ్పితీయాదులం దిదమర్థకమగు. 

కీ కారమునకు వకారము ఫూర్వాగమమగుట నిగాగమమగుట స్మ 

పీనిచేత మొదలగు రూపముల ప్ర క్రియం గమనించునది. “ఇది-ఇద్ది  ఇని-ఇవిష్టో. అను 

నవియు వీనిని వీనిచేశ మొదలగు ద్వితీయా దిబహువచనరూవములును దప్ప నన్యము 

లెల్ల నిదమర్శకమగు నీకారముషైం దదర్శకరూపములం జేర్పుట చేత చే సిద్ధించినవి 
య థి రా 

యనుట స్పస్ట్రము. ఇది యిదమర్గ్శకరూప మనిపింప నాదినైన లూ కెరమువేన్పే సమర్థ 
ఏ టు 

మయ్యెననుట తెల్ల ము. 

రించికొను చు పీసిని. 

యరత్కి_మర్గక ము=వీది ఎవం డనునర్భ మును బోధించునది. తెలుగున వీ 

అనునది యతి-మర్భకము. యత్కింళబ్ద ములకు శండింటికిని “వి అనునది యొకటే 

“తెలుగున? ద్రైకృశియని గృహింపవ లెను. “ప్రి అను దాని పెం దదర్భక మవా దనువా ద్రూవ 

ముల జేర్చుటచేత సాధారణముగ రూవములు గల్లుటను గమనింపవ లెను, త్రి కశా స్త 

ములచే ప్రస్వద్విత్వాదులు గల్గుట తదిదమర్థక ములకు వలెనే యని యెజుంగవల 

యును. *ఎవండు-ఎవ్వండ్కు ఎవరు-ఎవ్వర్కు ఎవ్వందడ్రు-ఎవండ్రు, ఎనరిని-ఎవ్వరిని, ఎవం 

డను-ఎవ్వండ్రను” అనుమొదలగు మహాద్వాచ కై కవచనబహువచనరూపములందును, 

“జీనిని_వేనిని, చేనిచేత-వేనిచేతి అను మున్నగు నమహా దేకవచనబహువచనరూవము 

అందును గ్రృమముగం దదర్శ కమునకు వ్రాన్వమును, “ద-వి అనునవి యాద్యవయవము 

లుగ నగుటయును విశేషములు. తదిదమర్ధక ములకును, యత్కి_మర్థకమునకును, నమహ 

త్వమునం దృతీయాస_ప్తమ్యేకవచనములందుం గ్రమముగ “దొనందీన- దేని అనురూప 

ములున్యు బహుత్వమున వాన-వీన- వేని అనురూవములును గల్లునని సూరి నిరూపింవమిం' 

జేసి త్రి లింగలతణశేషకర్త వానిని (శబ్దవరి. 62 చే నివతించి స్వ్రృయోగముగం 

జూపీంచెను. కాని నన్న యాది 'స్రాబీనకావ్యములలం దట్టిరూపములు గనరామిం 

'జేసియు, నందును “దేనక్ - వేనక్ " అనువానికిం బ్రయోగములం మృగ్యములని 

త్రి లింగలతణశేషక ర్హయే కంలో క్తముగం జెప్పుచుండుటంజేనీయు. బ్రాచీనవ యోగ 
సాధనమ్మాత్సప్రవణుండగు సూరి వానిని నిరూపింపండయ్యెననుట యుచితము, ప్రాచీన 

వాజ్మాయప్రృవంచము సూరిదృష్టికి సంబంధించినది. ప్రాచీనార్వాచీన చాజ్బయ, ప్రపంచ 

ము త్రి లింగలతణశేషక_గ్ర్భృదృష్టిల్లో నున్నది. కాన నిట్టి భేద మిళెండువ్యాకర 

ఇములందును సర్వసా ధారణముగ6 గన్పట్లక మానదు, స్త్రీని జెవ్వునదియేని యత్కి 

నుర్భకమగు చేయనుప్రకృతినుండి యేకత్వమున మూలమున బట్టికలోం జూావినరీతి 

నిరువది రెండురూవము లేర్చడును. “ఏ అనుదానిమోంది “వాశారమునక్క, స్త్యర్ణక. 
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మగు తవర్ధ్యము స్వార్థమునం గ ప్రత్యయమును జేరంగా నీరూవము లిరువది 

శండును నుచ్చారణమూలకమెన నూర్పు ననుసరించి యేర్పడినవనుట స్పష్టము, 

ఫూజ్యత వివశ్షీతమగునపుడు మహత్వమున నేకత్వమునం దదర్థకమునకు “అతండు - 

ఆతడు. అతని-ఆతని. అతనిచేత_ఆతని చేతి అనుమొదలగురూవములును నిదమర్శక ము 

నకు 'ఇతండు-ఈతండు. ఇకని_ఈకని. ఇతనిచేత-ఈతనిచేతి అనుమొదలగు రూపము 

లును యత్కి_మర్థక మునకు “ఎతండు-వీతండు. ఎతనిని-వీతనిని. ఎతనిచేత _ వతనిచేతి 

అనుమున్నగురూపములును గలుగును. ఇట్లే స్త్రీ వాచకములై ఫూజ్యార్ధకములైన తది 

దమ్ యత్కిమర్ధకములలో6 దదర్భకమున శీకళ్వమున “ఆమె _ అపె-అడె “ఆమెను- 

ఆవెను.ఆశెను. ఆమెచేత _ ఆపెచేక_ఆకచేతి అనుమున్న గునవియు నిదమర్థక మునకు 

“ఈమెంఈపెంఈకె. ఈ మెను- ఈ పెను. ఈ శెను" అను మొదలగునవియు, యత్కి-మర్థక 

మునకు “వ మె-నీపె-వఏ3. వ మెను-నీపెను_నీకెను' అనుమున్నగురూవపములును గలుగు 

నని భావము. ఈరూపము లెల్ల తదిదమ్ యత్కి_మర్థక ములగు 'ఆ- ఈ - ని అనువానిపై 

స్తభీక్స ములగు “అక - అప - అమి అనునవి చేరంగా చెత్వముతుదిం గలిగి యేర్పడిన 

రూవములనుట స్పష్టము. _పైసర్వనామముల సీద్ధరూపములను గమనించినచోం దదర్భక 

రూవములే స్వతంత్ర ములుగ నేర్పడినవనియంధ, దక్కుంగల వానిరూపములు తదర్భక 

రూవస మ్రేళనమునం జేసీయు, స్త శర్భకశబ్దసం ధానమునం చేసీయు గలుగుట౦ చేసి 

కృగ్రిమములనియు, దీన “ఈ-నీ” అనువానికి న్వతం తృ రూవములు భాషలో సాభా 

రణముగ లేవనియుం చెప్పుట యనుచితము గాంజాలదు. ఇట్లు ఏనివ్య క్రియ సాధా 

రణముగ శెండుశబ్దములం గూర్పునంచేసీ గలిగినదగుటను, దక్కినవాని ప, కి యయుం 

నొకకట్టుంబాటునకు లొంగనిదగుటను, గొంతవజ కాధర్వణమును జింశాముణీహ్యఖ్యా 

తలును ద్ర క్కియను జలు చున్నను నది సనకుగృముగాని దనందగుటను, సూరి సర్ట నామ 

రూూవములం (బక యూవ్ర,దర్శనము ఖమున సాధింవక నివతించి సిద్ధరూవముల. జూపె 

నని గృహించునది. త్రి తి లింగలతణఇశేవక ర్త చింతామణి వ్యాఖ్యాతల ననుసరించి యెట్లో 

(మ్మ కి యా ప్రదర్శన పూర్వక ముగ శబ్దపరిచ్చేదమునందలి _ సర్వనామ్మప్రృకరణమున 

సరష్టనామరూవములం జాలవజకు సాధించి త్రి లింగలతణజశేవషక ర ర్ర త్ష్షమును సార్థకము 

సేసికొన్న వాడు. సిద్ధరూ పజిజ్ఞాసువులకు భొివ్యాకరణమార్హ ము రమణీయము. “ సర్వ 

నామవ్యుత్స త్తితత్వపచారణమొనర్చు భాహితత్వళా స్త విమర్శకులకుం గొంతగం బ్రాఢ 

వ్యాకరణపుంద్రోవ పృాదయంగమమని మాత్ర, మనకతీరదు. కాన సర్వనామరూప 

నిష్ప త్తివ్యుత్చ త్త ప, కారము లరయయంయోరువారు ప్రౌఢ వ్యాకరణమునందలి సర్య నామ 

(వ,కరణమును బరికింతురు గాక్ట, 

రై! 
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యుష్మ దర్ధకము= తెలుంగునీయనునది యుష్మ దర్ధక ము. చథయెళకవచనమున 

వువర్ణ మగుకు. బహువచనమున మకారము ఫూర్వాగమముగనగును. [పథ మైకవచన 

మున నీ? అనుదానియందలి నకారమును, బహువచనమున *“మూి అనుచానియందళి 

మకారమును వికల్పముగ లోపీంచును, బహువచన లకారమునకు శేఫ మా చేశమగుట 

యు నారేఫముమోఃద మరల లువర్థ కము గలుగ నది యదంత రేస మగుటయుం గమనిం 

చునది. (మోరల్ఫు ద్వితీయ నేక వచన బహ్మువ చనములందుం (గృమముగ “న్ను.ము అనునవి 

నువర్గ క్రమునకు ముందగుటయు, నాద్విత్వవర్థ్య ములు వరములవం7గా. (బ్రకతులకు (నీ-మ్రా 

ప్రూస్వముగలుగుటయు గమనించుచు, “నిన్నును-మిమును'* అనురూవముల నిష్పత్తి 

నూహించీఫొనునది. తృతీయాదులం చేశత్వబహుత్వముల '*నీ-మో” అనువానిమాందశే 
విభ_క్షివ,త్యయ ములం గలిగడింగాన 'నీచేత_మోచేతి మొదలగు రూవము లేర్పడును... 

అస్త దర్భక ము='నాి అనునది యస దర్భ కము. పృథమైకవచనమునకు నువర్ణ 

మును బహువచనమునకు మువరమును “నా అనుదానియందలి యా కారమున శేత్వ 

మును గలుగును. (నేను- నేము మజీయుం బ్రథమాబహువచనమున "నే అనుదాని 

యందలి నకారమ్మాత్ర మునకు మశారము వికల్సముగ నా చేశమగును. (మేము) యుష్మ 

దర్గకమందలి న కారము కారములవ బెనే వృథమను నిందుశు నమలం వికల్పముగ 

లోవీంచును. (వను-నము ద్వితీయను నద్విత్వరూవములు యువ్మ దర్భ మునకువ లెనే 

గలుగుటను గమనించునది. (నన్నును-మమృును తృతీయాదులం దేకవచనబహువచన 

ముల “నా నూ” అనువానిమాంద నే విభ_క్టి వ త్యయములు గలిగి “నా చేత-మా చేతి నను 
మొదలగు చమూవములు సీద్ధించెడ. 

ఉభ యార్థకము= “మన అనునది తెలుంగున నుభయార్థ కము, ఎదుటనున్న 

వానిని దక న్నును సూట్ బోధించునది గాన నిది యుభయార్థకమును 'నిత్యబహువచనాంక్ 
'మును నయ్యెనని యెళుంగునది. ప వ్రథమాబహువచనమునకు మువర్జ్మమును ద్వితీయౌది 

బహువచనముల లడాగమమును గల్పుట నరయుచు 'మనము_మనలు.మనల వేత. నుగ 

చేతి నను మున్నగురూపముల ననుమానించికొనునది. తృతీయాదులందు దీనికి లజా 

మము షపొడీకమని యెంచునడి. చింతామణి “శన స్యజసోము - శసోలకి” అని మనశజ్ఞ 

ద్వితీయాబహువచనమునకు మాత్ర, మే లకారమును విధించుటంబట్టి మనల వేత మొద 

లగు డానియందలి ల కారమును, మిమ్తులను- మమ్సులను-ళము లను మొదలగు సభ్య వ్యవహార 

వదములందలిల కారమును, బ్రా చీనలకణసమ్మతమే గానిదని సమ్మ తింపక తీరదు. -.... 

అఆక్తార్థక ము=-తా” అనునది తెలుంగున నాక్రర్థకము, పృథమైెకవచనమన 

నువర్ధ్య మును "సేహవచనమున మురువర్థ ములు వర్యాయముగను నగుటను నమనించునద్సి, 

అ nw 



ఆ చ్చి కపరి చ్చే ద ము. 248, 

బహువచనమునం దమ యని తాశబ్బము పక్షమున మార్పునందుటను గూడ నరయునది. 
(కాను.తారు_తాము-తమరు ద్వితీయైకవచన బహువచనములందు యం హృదస దర్గ్శకము 

యాం క శ థి 

లకు వలెనే సద్ది పక్వరూపము లేర్పడుటను నరయునది. తృతీయా ద్యేకవచనబహాు 

నచనములందు. దాశబ్దము క్కనుముగం దనతమరూపములుగ మాలుటను గమనించుచు 

సిద్ధరూవముల నూహింవవ లెను, నీ మొదలగు నాలుగుశబ్ద ములును సర్వార్థములం దుల్య, 

రూవంబు లయియు౨డు ననుటంబేసి యుష్మదస్య దుభయా శ్రార్భక ములకు నాల్లిటికి 

మహన్శహత్యమహత్వముల రూవభేదము లేర్పడవనియు. గావున నే యమహత్వమున 

మమా తీత్వమున యత్కి-మర్థ కాదులకువ లె రూవభేదములు గలుగుటను జూసలే దనియు 

ఇెజుంగునది, మహతీ వాచకము లైనపు డాయావాని శేకవచనములం దే రూవ భేదములు 

గలుగుటం  జూవంబడుటంజేసి వానివానికి బహుత్వమున నెట్టిరూవములు గలిగెడి 

ననుశంక యింతకు గలుగనగును, 26 సూత్రముచే మహద్వాచకసర్వ నామముల 

బహువచనరూవము లే మహాతీవాచకబపుువచనరూవములు గాందగుటను బెప్పియుండు 

టంజేసీ యట్టిశంక కవకాశళమే గలుగదని గృహించునది. ఇంకమింద లెక్కను 

చెద్వనట్టి యాయాశబ్దములకు మహదమవాన్మ పహాతీత్వముల 'నేర్పడురూవ భేదములు 

నివతితములై చూవంబడును. 

ఏ కారక ము='ఒక అనునది యే కార్భకము. మవాళ్వమున డుజ్జు మొదలగునవి 

యేకవచనమందును శేఫాడజేశ బిందుపూర్వక డకారాలఘుళ కారా దేశాదులు బహుత్వ 

మునందును, ద్వితో్వ్విత్వవర్ష వ్యత్యయాదు 'లేకత్వబహుశ్వములందును నగుటను బ్రథమ 

యందు యథానంభవముగ గననించికొనునది. ఇందు వర్ణ ములనూ ర్వొకరీతిం గామి. 

బట్టిక ననుసరించి సీద్ధరూవముల గమనించుటయే యుచితము. ద్టతీయాదులం చేక 

వచనబహువచనముల6 (గృమముగ నిగాగమము మోందను, లజాగమాదంతల కారము 

మోా6దను, నాయావిభ_క్షివ, త్యయముల నిలుచు యథాసంభవముగ సిద్ధరూపముల గమ 

నింపవ లెను. ఇందు. గొన్ని (వ, యోగదృష్టములుగ 6 దోంవమిని, బ్రకత మర్థవంతము 

లుగం దోం౭వమిని ననుభవదూరము 'లైనవీనిని లతీణము ననుసరించి యిట్లుండునని 

గృహించుటయే యుచితము. కావుననే సూరియు ద్వితీయాదివిభ క్లులందు రూపంబు 

లూహిం చికొనునది యని నిపుణముగ నవ్రాయుచు, నితరవిభ క్తులందుం గొన్నింట సందే 

సామునందుట కవకాశ మగవడుచున్నను గొంతవటికేనం దేటవణువక విడిచినా 

డనుట సాహసము గా౭జాలదు. 

అమహా దర్గ్భక ప్రథ మైక నచనాంతేములు!= రండు మొదలగు సంఖ్యా 

వాచకములె యమహాదర్భము 'లేకవచనాంళముంగునని మొగరట నిర్వచించుటం జేసీ 



944 చాల వ్యాకరణము 

యీశబ్దమునకు సంఖ్యా వాచకమునకు బహువచనము లేదనియు మహతి వాచ్యంబగు, 

నపు డేకత్వంబున వత్యుమాణరూవంబు లెజుంగునది యనియు వివరణమును వ్రాయు. 

టయు, నేశవచనాంతముల నే యుదానారించుటయు జరి గెనని గృహించునది. మహతి= 

స్రీ = ఆడుది. వాచ్యము = వెప్పంబడునది. శబ్దముచే నాండుది చెప్పంబడినపుడనుట 

వత్యమాణ=వెవ్పంబోవు, ఇంకమి6దం బట్టికలో నిరూపించెడు. ! 

శండు మొదలగు సంఖ్యావాచకరూవములలో  మవాద్వాచకరూపములుం బహు: 
వచనాంతము లనియు నమవాద్రూపము 'లేకవచనాంతములనియం ద్వివృఛృతిసంఖ్యా. 

వాచకములను నీ ప్రకరణము మొదటంబేసినవివరణమునుబట్టి గ్ర హించునది. ఇందు 

“ఇద్దజు” మున్న గురూపములవరుసను మహా ద్వాచకబహువచనరూ వములనియం శెండు 

మొదలగువానివరునను నమహ చేకవచనరూపములనియు గృహించునది. శ్రి (వళ్ళకి 

మవాళ్ళంఖ్యావాచకముల కంతాగమముగ విభక్తి ప్ర త్యయమునకుముందు  గువర్భము 

సాథధారణముగ నగుటను గమనించునది, నుహదర్థ్క ద్వి వ, భృతిసంఖ్యా బాచకబహు 

వచనరూపములు  ప్రథమాంతములు, ద్వితీయాదిబహుప-చనములం దదంతములై 

యాయావిభ_క్రివత్యయముల నంది ఇద్దణ వెత-తొమృండ్ర, ను-మొదలగు రూవములుగ 

మాజుటయు, న నవా చేకపచనాంత ములు తింటు లంధేమరదుం జెందిన'వె ద్వితీయాది' 

విభ క్రులందుం దత్త బేకవచన,వ వ్రత్సయముల నంది శంటిచేత _ శండిటి చేత-౭0డిటిని- 

ఇంటిని మొదలగురూపములం బడయుటయును గు ర్దించికొనునది. కెవవిళక్రిక 

పసృళక్యయములు 20 వే ద్వితీయాదివిభ క్షులయేకవచనములం చే గలుగునవగుళటుం' 

జేసియు, రిక పృభృతిసంఖ్యా వా చ కామహద్రూవములు టింటుల నందందగినవగుట6 

జేసియు ద్వి పృ భృతినంఖ్యా వాచ కామహ ద్ర్యూవము లేకవచనాంశతము  లనవలసీవచ్చె' 

నని ముంచె చ్రాయంబడినది. ఈయర్థము నె సూరి “రెండు మొదలగునవి” అనువివరణముే 

నిణింగించెనని గ్రాహించునది. “కండు న=రెండు + టి + ను=రెండు + టి_ని=రండిటిని. 

అని రూపము శెండుశబ్దమున కౌవవిభ_కికమునకు సిద్ధించును, శబ్దము నుత్వ మిత 

రూ పమునందుట శిరీ-87? నూ త్ర ములచే నయ్మెడి, నువర్ణకము నివర్ణ కమగుట తత్స; 

మము 26 చే నని యొలుంగునది. 'రెంటినిమూ టిని త్యాదులు వ చే శబ్దముతుదివ్రాయి' 

కాదేశమై టింటులు గలుగుటచే శేర్పడినవని గృహించునది. ఇల్లే యావవిభకిశాం 

తములగు నితరసంఖ్యా వా చక్రములరూపముల ప, శ యను గమనింపవ లెను, నీక శభార్థళ 

మైన తెలుంగునందలిఒ కబ్బమున "కే కాకీత మను స్థా సషమున నొంటి యనియు, మహా 

దనిర్జిహ్టైర్భ మున నొశానొకండని యు నమహదనిర్దిష్టార్ధమున నొ కానొకటి యనియ్యు 

మహత్యకిద్ది ప్రైర్దమున నొ'కానొక తో యనియు, “నన్యార్థమున నొరిను యనియు 
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నొకరితరువాత నొకరు లేక వరస్పరమను నర్భమున నొండొకరనియు, నేకత్వమున 

నోరట్ట యనియు రూపాంతరము లేర్పడెడి, ద్విశభార్భంబున కనంగా శండనుదానికి 

ఇండుశెట్లనునర్థ మున నినుమడి యనియు శెండాణజు లనునర్భ మున నీరాఆనియు రూవ 

ములు గలిగెడి. “ఒకాక అన నది ఫూ ర్వాగమమగుటంగు "ర్చి పా థవ్యాకృతిశబ్దపరి 

శేదమునందలి రిక్ సూత్రము నరయునది. సర్వనామరూపముల ప్ర క్రియను చెలియం 

సోరువా రాధర్వణమున సజుంతవ రిచ్ళేదమునందలి తుదిభాగమును; “డీంతామణ్యజంక 

పరిచ్చేదాంతిమభాగపు నపహోబలుని వ్యాఖ్యయును, (పౌఢవ్యాకరణశబ్ద పరి చేదాం 

తర్హతమగు సర్వనామ్మవ్రకరణము నరయునది. ఒరిమకుమా త్రము వీశేపార్భము వృయోగ 

(వృమాణాదృష్టము, అర్థవిశేషములం జాూపట్రెడు నేకశబ్దరూపములలో నువాద్వా 

చకములకు నిగాగమాదులను దక్కుంగలవానికి య థార్హ్హముగను నితరవిభ క్షులం 

'చేఠత్వమున నె రూపముల నూహించికొనునది. వృ త్తియందు వాల్లు పరమగునపుడు 

శెండుశబ్దమునకు “ఇను-ఇరు” అనియం్కు నచ్చు వరమగునపుడు “ఈరు అనియు నాదే 

శము లగుంగాన “ఇరు - ఇను - ఈరు” అనువానికి వ్యస్తముగం బ్రయోగము లేదని 

గృహించునది. మణియుం చెలఃంగున సామాన్యముగ విశేషణము. లవిభ క్తికములు గాన 
ఏీనికికరవిభ_క్లివచనముల రూవములు గలుగవని యెన్నునది. సంస్కృ తానుశాననాను 

కరణమున సర్వనామసంజ్ఞ జ్ఞ కృతము, సంఖ్యా వాచకములు సర్వనామములలోం జేర 

జాలని వేగాని సామాన్యపుం చెల్లుబడింబట్టి వేర్పంబడినవని గ్రునాంపందగు. సంస్కృ తాను 

శాసనమున సర్వశబ్దమువ లెనే యిందు: దత్పర్యాయమగు “అన్ని” అనుశబ్బమాదియం 

దుండుటచేంగూడ సర్వనామసంజ్ఞ సార్థకమగునని గ్రహించందగు. 

సంఖ్యకుం బూర ార్టంబునం దవగాగవుంబగు. ౨౫. 

రెండవవాడు - రెండవది - మూండవవాండు - మూడవది. 

టీ. వూరణమనం బూ_ర్జిచేయుట. సంఖ్యకన సంఖ్యావాచకమునకు. సంఖ్యా 

వాచక్రశబ్దమునకుం బూ_ర్జిచేయుట యనునర్భమున “అవక్" అనునాగమము గలుగును, 

కర్తృబహుత్వమునం గ్రృమము ననుసరించి యందొకకర్తను లేక గొన్నింటిని బ చబ్రైథాన 

ముగ నుఖ్యావా దాచకమ వే బోధింపవలసీవచ్చినపు ఉజాసంఖాసవాచకముచే బోధమగ 

నది ద్విత్వాదిసంఖ్యలను బూ_ర్జిచేయున దయ్యుడింగాన నట్టిసంఖ్యావాచకమున కవగా 

గమమగును. “రామలత్మ్ కాభరకశ త్రుఘ్నులలో 'రండవవా6 డిందద్ర, జితుని సంహరించెను” 

ఈవాక్ళమున రామాదులు నల్వురును గర్హలె, అందు లత ణుని (బి, ఛానముగ సంఖ్యా 

వాచకము'చే బోధింవవలసివవ్చెను. లక్ష్మణుడు. ద్విత్వసంఖ్యను బూ_ర్హిచేయువాండు. 
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కాన, నాతండు ఫూరణార్థంబును వానిని జేప్వుసంఖ్యావాచకము 'రెండనునది ఫూరణా 

ర్భక మును నగుటంబేసీ యవగాగమంబు నం చెడి. ఇళ్లే పెవాక్యము ననుసరించి మూడవ 

పాండు భరతుడు చిక్క కూూటమున రాముని దర్శించె ననువాక్యమున ఛరతుండు తి త్రీ 

'సంఖ్యను బూరించువన డగుటంజేసీ తద్వాచకమగు మూండుశబ్ద మవగాగమంత 

మయ్యెడినని గృహించునడి, “ఈవృతసం_క్లిలో నై దవది చూక'మై యున్నది.” అనువాక్య 

మున వృతుపం క్తి యంతయు: గర్హ్భ్భృత్వము నందుచున్నను బ్ర, ధానముగ య జూతము 

సంఖ్యావాచకముచేం జెప్పపలసివచ్చుటన్వు నది యాపం_క్రియందుం బంచత్వసంఖ్యను 

బూ ర్షి చేయునదగుటను దద్వాచకమగు మైదను సంఖ్యావాచక మవగాగమాంతంబయ్యె 

నని యొటుంగునది, 'రాముండును సోముండును గాముండును వనములోం దిరుగు చుండ 

మూండవవానితో ' శండవవాండు గూడి రాముని బాధించెను.” ఈవాక్యమున రామ 

సోమగాములం ముగురును గ ర్రలయ్యుం -"గామసో ములు తృ తీయద్వితీయులం తిశ్వే 

ద్విత్వసంఖ్యలం బూ_ర్జిచేయువా రగుటం జేసి తద్చోధకములగు 'మూండం; శెండు. ఆను 

నంఖ్యా వాచక ముల కవగాగమ౦బు సిద్దం చెను. ఇటే 'ఈగ ంథమున నాల్ల వభాగము 

రమణీయము.” అనువాక్యమున నాలవభాగముననుండి నాలవసంఖ్యను బూరించు నాల్డు 

సంఖ్య యవగాగమ యోగ్యంబగుటను గనునించునది. పూరణ వ (వ,ళ్యయాంకళ మైన సంఖ్యా 

వాచకమొకదానికి విశేషణమగుట సహాజముగానం దద్వాచ్యమగుముహ తాషమవాత్య 

ముల ననునరించి యానికి “వాడు; అది” అనునవి తుదినితగినియే యుందును. రెండు 4 

'అవ=రెండవ, మూడు గే అవజమూ:ండవ” ఉశ్వసంధిశేని యవదాదిస్వరసంధి శేని చువృ 

శ్రీని గల్పించునది. ఇల్ల యితరసంఖ్యా వాచక ములమాందను నవగాగమంబగునపుడు రూప 

ములం చెలిసీకొనునది. “అవక్” ఇది కకారము లోపింబెడి (వృత్యయము గానం బ బ్ర 

తికి దుదియవయవముగ నగుటను స్మరించునది. ఆచ్చికపరి చేదమునందలిది గాన నివ్విధి 

“తెలుంగుసంఖ్యావాచక ములకు సంబంధించినదని గు_ర్దించునది, మజణీయు నేకద్వి త్రీ 

త్యాదులకుం  చెలుంగున వ్యస్తముగం బ్రయోగము -లేమింజేసీయు. వానికిం బూరణ 

వ వ్రళశ్యయాంతరూవము లాద్యఫభోషయందు 6 బ్రసిద్ధము లై లె యుండుటం జేసియుం వాని సె 

నవగాగమము గలంగదని గ హించునది. వలసిన “ద్వితీయుండు-ద్వి తీయ_దిషతీయ ము, 

కృతీయుండు - తృతీయ - తృతీయము. అనుమున్న గురూవము లవగాగమాంతము లైన 

“శండవవాండు-ళండవది. మూండవవాండు - మూడవది” అనుమున్నగు వానిస్థానమునం 

బ్రయోగింపందగును. పెద్వితీయాది సాంస్కృృతికరూపములు వ్రూరణ ప త్యయాంతము 

లగుటంచేసీ మణల నయ్యావి పూరణ వృత్యయావ గాగ మాంతంబులు 'తెలుంగున గాంజూల 

వని తెలియందగును, నిపుణముగం బరికింద నగుధాతు వే వేర్పంబడి గకారము వకార 
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మగుశెడల నుత్వ మత్వంబై యవరూవ మేర్పజెనని తోంచెడి. నన్నయాదిప్రాచీన 

కావ్యముల నగురూవములే యగవడెడి. “సనమాసేఒవస్తు సర్వదా అని యాధర్వణ 

మవయనుచున్నది. '“వదార్వ న్నెపనీండి మేడలకు-వదార్వన్నియపట్టుపుట్టము* ఆనునవగా 

నమముగాని పృయోగములు క్వాచిత్కములు. ఇట్టియెడల నవకగురూవ మే గాననగు 

నను (తి లింగలఈణో దాహృతు లిందులకుం బ్రమాణమ.లం గానో పును. దీన మహాడ 

దభూవమునందక యీసందర్భ మున “నవి 
లో 

లేక “యగు అనువాని నంది విశేషణమై వాడుక నందుననుట తెల్ల ము. 

సర్వనాను క్రి కి యావదంబుల బహువచనంబు మవాత్తునకుంచొ లె . 

వుహాతికగు. ౨౬. 

మవాన్యహతీవాచ కాంధ సంఖ్యా వాచక ము మహ 

వారిన్షబు రుకి ణేసత్య భామలు - వీరుము నరు శ్రీభూనీళలు, 

టీ. మవహాద్వాచకములైన  సర్వనామములయు | క్రియావదములయు 

బహువచనరూపము లె స్రీ వా చకమునకుళు బహువచన రూపము లగునని సూత్రా 

రము. తతృమము 17 విధి ననుసరించి శ్రీ ళమహాత్తులుగా౭దగుటచే “అవి రుక్మిణీ 

సత్య సభౌమలు కెండు _వెళ్టచున్నవి* అని రుక్షి ణీసత్యభామలను బోధించెడు. 'అవి- 

ఇండు" ఆను సరర్టనామములును వెళ్లు చున్న వను క్రియయు నమహ ద్రూపముల నే యంద 

నలసి _రాంగాం. దద్వారణార్థము మహ ద్వాచకసర్వనామముల _ బహువచనరూవ 
ములే మహాతీవాచకబపువచనరూవము లగునని శాసింవవలసివచ్చెనని యొజణుంగవల 

యును. దీనిచే నవిరెండను సర్వనామములకు మహదృపహువచనరూవములై “వారు. 
ఇద్దయి-ఇర్వురు-ఇరువురు అనురూవము లే మవాతికిని బజవుఎఎవచనరూవము లగువనియు 

“వెట్టచున్నారు అను మహత్క_ ర్హ కబహువచనరూపమే మహతికిని నగుననియుం 

చెలియనయ్యెంగాన “రుక్షి ణీసత్యభామ లిద్దజును 'వెట్ణ్లచున్నారు అనియే యుండవలె 

నని స్పష్టమయ్యొుడి. మహతీవాచక సర్వనామములకును [గియలకును చేకత్వమున నె 

గాని బహుత్వమున స్వతంత్ర రూపములు "బేవనియు మవహాత్చర్వనామబహువచనరూవ 

ములను మవాక్క- ర్త క కృియలబహువ చనరూపములను - స్క్రీవాచకములకు బహ్యుత్వ 

మున బహువచనరూవములుగ నంగీకరింపవ లెననియుం దాత్పర్యము, బహుపచనంబను 

సామాన్య క్రింజేసీ సర్వ నామముల సర్వవిభ క్తులందలి బహువచనరూపములును గ్రియల 

మూండుపురుషములందలి బహువచనరూవములును నాయావిభ కులందును బురుషము 

లందును స్త్రీవాచకములకుం దగునని తెలియవలయు.. వీకత్వమున నే మహాతీవాచకసర్వ 

నా కుక్కి యఖ కమునా ద్రూ పము గాని బహుత్వమున మహా ద్రూపమె యగునని ఫలితము, 
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దీని వేసర్వ నామ, ప్ర కరణమున “అి అనుగుర్చు క్ కింద నుదావారింవంబడిన నమహద్య 

చనరూవములును వానికితరవిఛ కులం చేర్పడు “సూపములును చేకవచనాంత ములుగ 

శాసింపంబడి డిన దిషిప్ప వ, భృతిసంఖ్యానాచ కామవాడర్గకరూపములును, మహా తీతరములగ 

నమహాత్తుల కయ్యొడివే గాని మహాలీ వాచక ములకు గావని భావము తేలినది. కక్స 

మదు ర్రి7 విధి ననుసరించి సంస్కృశవాలంతసర్వ శా మములకుం చెలుంగునం బ్ర, వేశము 

లేమింజేసీ యివ్వ్వధి 'తెలుంగునర్వనామములకనుట స్పష్టము. ఏకద్వి తీ త్యాదులైన 

సంస్కృ తసంఖ్యా వాచకసర్వ నామములకు స్వతంత్తవ, వేశను లేకుండుట ముండా 

నిరూపిత ము, శ్రీయారూపవిషయము సంస్కృతసమాసమసా ధారణము. “ ఎరిద్దజు 

రుకి కి ణీసత్య భామలు. పీరుమువ్వురు శ్రీ భూనీళలు,. అను నుదాహరణములంచప “నారుం 

ఇద్దణు. వీరు-మువ్వురు, ' అవశదిదమర్థకనర్వనామములయం “ఇద్దయి- మువ్వురు.” అను 

సంఖ్యావాదకసర్వ నామముల యు మహ ద్రూపములం మహాతీల కగుటను గమనించు 

ది ఇచ్చోో. ' అవిళిండు రుక్మి ణీస త్య భామలు; ఇవి మూండు శ్రీభూనీళ లం అను ననిష్ట 

రూవములు గలుగవని ముఖ్యముగ గృహింపవ లెను. శ్రీయావదంబున కు దొహృుతి 

స్పష్టమగట నుదావాకము గాలేదు. 

అపడాద్యాంబయి యసంయు _క్షంబయిన గకారంబునకు వకారంబు' 

విభాషనగు, ౨౭. 

పలుగురు-పలువ్రురు - ఇబరుగురు - ఇరువురు _ వేగురు _ వేన్రరు. 

తొగ తొొవ - వగలు - వవలు, 

టీ. వదాదిని "లేనట్టియు మణి యొక్షవాల్లును గూడనట్టియు గకారమునకు వికల్సముగ 

వకారమాదేశమగును. “క్వచిద్దకారో వ$ి అనునది మూలము. సదాద్యంబుపదము 

'మొదటనున్నది, అపదాద్యంబు=వదము మొదట నుండనిది. ఈ కి ందిధమై దు దాహారణము 

లందును గకారమునకు వికల్పముగ వకారమగుటను వకారాబేశము గలుగనివతమున 

గకార మే నిల్చియుండుటను గమనించునది. మూలమున గకారమును వకారమును 

బ్రథమానిర్జి ప్టములే యగుటం జేసీ గకారము వకారమగనా వకారము గకారనుగునా 

యనుసందియము తోంచి యేది 'మొదటిరూచ మో శతెలియదయ్యెను. ములకీయంం గ కారము 

లెల్ల నెచ్చోట నున్న వైనను వకారములు గావలెనా యని సందియము జనించెడి. ఆధర్వ 
ణము “అద్యగన్య గకారస్య వశారస్తు న దృశ్యతే అని గకారమును స్థానిగాను 
వకారము నా దేశముగను చేర్కానుచుం బలుకు మొదటిగ-ార మునకు మా త్ ను గాదని, 
మూలమును సవరించి యట్టి సందియమును ధిొలంగింె. మూలవివరణముల ఫలిశమే.. 
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యిీాసూ త్రమనుట పునరు_క్టి. అర్ధ బిందుపూర్వకగకారముల క్రీయ+ దేశము. గల్లు నెడల 
నిందుపూర్చోకస్టి సీరంబు తెనుంగున శేమించేని బిందువు లోపించునని గృహింపవ లెనుగాని 

బిందు కోపము వాచేశవతమునం గలిగాడింగాన వాచేశము నలుసేదని మ్మాత్తము 

(గృహింవరాదు. ఇదంతయు నర్గ బిందు పూర్వక గకారనిషయము, అపదాద్యగశారమున 

కనుటం జేసీ యిీవనిధీ యఖండ వదములందలి గకారములకు సంబంధిం చినదగుటయ, 

నా దేశవిందువులకుం బరమందున్న గకారములకు నంబంధించినది గాకుండుటయు స్పష్ట 

ములు, శెండువదములు గలిసీ యొ కానొకవిలతణమగునరము నొసంగు చు నఖండవద 

నాంగ భాసీంచెడువానియం దీవాబేశము చూపవట్టదు. జ దవన ద్య గరగ పరమును. 

దటచుగ నీయాదేశమగును. వదమధ్యగతములై నకు వకారమువపరమందుం గలగ కారముల 

కీయా దేశము సామాన్యముగం గన్పట్టదు. దీర్భ ముమాందిగ కారములకుం గ్యాచిత్కముగ 

నగును, బిందువొర్వకసంయు క్షగ కారములకుం గలంగ నే గలుగదు. ఆసంయు క్తమున కను 

టంబేసి ద్విత్వగకారమునకును నట్టి దే యనందగుఫూర్ణబిందుపూర్వక గకారములకును 

వీవాజేశము గలంగమి సహజము, 'ఫెండ డబిందుపూర్వుక ములగు దీక్ట ముమోంది గ కారము 

లకును నీవాజేశము తజచుగం జూప పట్టదు. ఏకచదనుధ్యముందున గొన్ని కావుల (తగవు- 

కగరు_పగరునీ వా దేశము చూవట్టదు. దీర ముమోంది తుదిగ'కారములకును నీయా జేశము 

సార్వత్రికముగాదు. తజచుగ డు_ము_వులముందటివానికి సీయాదేశము గలుగదుం 
కావుననే యీవాదేళము క్వాచిత్య్మమని మూలము పేర్కొ నెను, మూలము గకార 

మునకని నిస్దేశించుటం జేసీ యసంయుక్తాద్విత్వగకారములకే యిని స్పష్ట్రపడెడి. ఇట్టి 

యాశయము నథ్రానినుండి యుద్ధరించియే సూరి (వ యోగదృష్టితో యసంయు క్తదళ 

మును ని ల్పెనని “తోంవెడి. -పెవిపయముల ననసరించి గకారమునక వకారమగుట 
సార్వ త్రి కము గాదనియు శ్రుతికింపుగం పోంచినపుడును బ్ర, యోగదృష్ట పమగునెడలను 

సీసూ కూత ము నుపయోగిం చికొనవ లెననియు (గ హీంపవ లెను, వేసంగి= వేసవి. రీయ=తీవ. 

మొదలగుపదములను నగు ధాతురూవముల్న వ్య క్రి యను ననుసరించి యర్షబిందువుతోడి 

గ కారరూవమె (గకారమె మొదటిదనియు వకారము గకారమున కా దేశమైనపిదవ 

నర్భబిందువు తొలరోౌననియు దాన గకారమునకు వకారమగుటయే మూలాశయ 

మనియు బెల్లము. తొల్లి యర్థబిందు వేర్పడని కాలమునం బూర్జ మే బిందుస్థానమునందు 

వేళను నర్ధానిపరమందున్న గ కారము ద్విత్వాకరమువంటి జే మైయుండుటచే వకారా బేశ 

మట్టి నానికిం గలుగమి నేంయును సాభారణముగం బూర్షార్థ బిందుపరములగు గకారము 

లకు వకారా దేశము గన్నట్టకున్న దనియు నర్గ బిందు వరములగు ౫ కారములకు వ కారము 

కా్వ్వచిత్కముగం  గన్పట్టుట యుచ్చారణము లేమి నర్గబిందు వచ్చో "లేదను భ మకు 

లోనైన తరువాతివారివే చైనదనియు ననుమానింవందగును. 

లిపి 

స్ ట్ర 

ట్ర 
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జెపవిభ కీ కక ప పృకరణము, 

విభ క్రలవతె శేయేవదఖండములో పోల్పరానివియు స్వితీయా జ్యేకవచన ముల 

శబ్దములకు విభ కులకు ముందగునవియు గాన వీని కుపవిభ క్షులను వ్యవహారము గ ల్రెనని 

ముం'దె నిరూపిశము. పదమునకుంబ దాంతరముతోోడి యన్వయరూ పసంబంధము సీవర్ణ 

ములు డజెల్బునని తెల్బుచు భాఘాతత్వవిమర్శకులంను నువవిభ క్రీసంజ్ఞైను సార్థకముగ 

సంభావించిరి, విభ కులకు సమావమున నగునవి యని యర్థము, ఊప పవిళ్గ క్రివర్హముళే 

ధహావవిభ_ క్టిక్రము లనంబరగును, శువవిభ_క్లికములు చేరందగుశబ్ద ములును నావ 

విభ_క్షిక శబ్దములు నాంబడును, (వృకరణము = గ్రంథ భగము. ఇంచౌొవనిభ_క్రికవర్హ ము 

లాయాశబ్దముల కాగమూజేశాదులచే నయ్యుడి రీతులు విశదీకరింవంబడుంగాన నీప్రక 

రణము నాపవిభ_క్తిక పృకరణమని వ్యవహారించెను, హ్రాచి నాంధ్ర మున శబ్దముల కువ 

విభ క్తులగుట నిత్యము, అనంగా చేశబ్దము లుపవిభ కులు చేరందగినవియో నియమముగ 

నవియొల్లయెడలను నౌవవిభ _క్రీకవర్థ ములం గూడియే యుండుట తొల్ళి టి యాం ధ్ర, మున 

గన్స ట్రెడింగాని యొశేశబ్ద మాపవిభ క్రికానావవిభ క్రికత్వములం జెందుట చూపట్టదని 

తొత్సర్య ము. మలి యు దొొల్లిటి 'తెలుంగుపొ త్తముల నాపవిభ_క్టిక శబ్ద ములగునవి రానురొ 

ననౌవవిభ_క్టికములును దొల్లి యాపవిభ క్తికశబ్దములైనవి రానురా వికల్పముగ ననౌప 

విభక్షికములును నగుట నేటి యాంధ్ర మున గలిగె, బీవద్భాషకు మార్పు లనంత్ములగు6 

గదా! “బావవిభ కిక వర్లాష్షింట్యాదయో భవంతీవా రుల్వాదేర్నామ్నాం స్యుస్తే హి 

విభకా సమాసే చి అని చింతామణి యావవిభ క్లికము లాయాశజబ్దములకుం గలుగుట 

నిత్యమ చెడి. తద్వివరణ మాధర్వము “బహూవో2_త్రాంధ్ర, భాషాయాం వర్ణా 'బుెవనిభ 

కాకి (పృవృ శ్రీణ్చాపృవృ త్తి తిశ్చ వికల్పశ్చ క్వచిద్భ వేల్ తద్వి వేకః ప, యో(గెకళశరణం 

స్యాద్ధి శబ్దత 8, విభాౌషయూా భఛవంత్య త్ర భవంత్యువపవిభ క్షయః, భవంత కుత్కచ్చిన్నైవ 

నిదానం తత్ర సద్వ్పుద$ణః” అని నిత్య వై కల్విక ప్రవృత్తులను నిత్యా పవృ త్తిని 

చెల్పెడి, సెవిషయమును బరిశీలించినం దొల్సి నిత్యముగ శబ్బములకయ్యొడి యివ్వానికిం 

గాలక్రమమున వికల్ప పృవృ త్రియు న్మవువృత్తియుం గుదిరెననుట స్పష్టము. ఇళ్లే 

యనుకరణవిధి నుత్తరాం ధ్ర మున ననావవిభ_క్టికశబ్ద్బము లౌవవిఛ_క్రికము లగుటయు 

నావవిభ_క్టికము లనౌపకిభ_క్టికము లగుటయు సంభవింభెనని గృహించునది, ఈయావ 

విభ_క్షికశబ్బములు స్వతంత్ర, ములై ప్రయు కృములగనపు జేగాక సమాసగతము లగునపు 

డును నీయౌాపవిభ_కికవర్ష ములనం చెడి. బ్రహు ప్రీ హిసమసాంతములం దీబెవ్చంబడిన 

యిటితివర్ష ములేగాక నాన్ని శ్రా గ _త్తవర్ధ ములును (అలరువిలుండు-తు) కొన్ని వర్మ ములక 



ఆచ్చీకపరి చ్చద ము, లిక్] 

వికారాదులును (నలువాయి=నలువృ) గలుగుట చూప'టైడి, వీనిని సమాసాంశ కార్యము 

లనుట చ్యాకరణసంప్ర దాయము, (చూ. సమాసప 22) మతీయు సమాసమున వవర్ష 

మగుట గన్పఎెడి. (పాంపజేండు) వైని వివరించిన సమాసాంతములనగువర్ణ ము లేయే 
యర్థముల బోధించెడి స్వతం, తృ పదములయపళిష్టభాగములోం చెలియంజేయ నవకా 

శము "లేమింజేసియు సామాన్యముగ సదూసాంతములందు విభ కులకు ముందగనవగుటం 

జేసియం నట్టు సమాసాంతములందు6 గలుగు నవ్వానిని సమాసాంతవర్ణ ములని ప్రాచీ 

నా రాన్టచీనలాతణికులు వ్యవహరించిరి. సమాసాంతములనగునవి యాపవిభ _క్రీకవర్ణ ముల 

వలె ద్వితీయా ద్యేకవచనములంచె గాక యేశత్వబహుత్వముల విభ క్తులకు ముంచెల్ల 

యెడల శబ్దముల కగునను విశేషమును గమనించి “కార్యా చెవవిభక్రివదంతవిధ 

యశ్చ అను మూలము ననుసరించి సమాసాంక కార్యములు గాం చేర్కొని యవ్వర్థ్శృము 

లను సమాసాంతవర్ణ ములని సూరి వ్యవహరించెను. 

ఇ=_టి-తివర్టంబులు వత్యుమాణంబు లావవిభక్టకంబులు. ౨౮, 

విభ _క్రినిమి_తృకంబులయి యా దెశాగమాత్మకంబులయిన వ్ర_టి- 

తి_అను వర్ద ంబు లౌపవనిభ_క్లీకంబు లనంబడు. 

టీ, “బావవిభ_క్రికవర్ణాష్తింట్యాదయా భవంతీవా' అనునది మూలము. వత్యు 

మాణంబులు=చెప్ప బో వునవి. ఆయాసూ క్ర ములచే నాయాశబ్దములకు మాంద విధింవం 

బోవునటి 'ఇ-టి-తి” అను మూండువర్భ ములకు నౌవవిభ_క్టికములని సంజ్ఞ. దిషతీయా 

జ్యేకవచనములు కారణములుగ శబ్దములతుది నా దేశానమరూపముల సనీయిటితివర్భము 

లయ్యుజినని సూరి యౌావవిభ_క్టికమన _ విభ కులసమోవమున నగునవనువ్యుత్ప త్తిని 

నూచింవ నే, “విభ _క్లినిమి త్తకంబులయి" అని వివరించెనని గృహించునది. 

ఇవి ద్వితీయా చ్యేకవచనంబులు పరంబులగునపుడు నామంబులకుం 

గొన్నింటికిం బ్రాయికంబుగ నగు. ౨౯, 

కాలు - శాలిని - కాలిచే. నాంగలి - నాంగటిని - నాంగటిచే. 

“నేయి- నేతిని. నేతిచే. ద్వితీయైకవచనంబు వరంబగునవు డౌవవిభ క్రి 

కంబంలు రావని క్రొందటు వక్కాణంచిరి - అయ్యది లత్యులతుణ 

విరుదంబగుటం చేసి యనాదరణీయంబు. 
య టీ. 'రుల్వాజేర్నామ్నాం స్యుస్టే హి విభకాి అనునది మూలను. పైని 

పీరా్యా-న్న యిటితివర్భ ములు. కొన్ని స్రాతివదికములకు ద్వితీయావిభ క్రి మొదలుగా 



లే గ్ర పహాలవ్యాకర ణము 

చెల్లవిఛ క్తలందు చేకవచనంబులు వరములగునపుడు తజచుగ నగు. మూలము "రుల 
అనునవి తుదిని గలశబ్దముల కను చున్నను డు-ము_మొదలగున వంతమందు గల నానికిసి 

గొన్ని సంఖ్యా నాచకములకును గానలసియుండుట చేత నంతిమవర్థ వ, ధానముగ శజ్జ 

ములం చేర-నక నామంబులకుం గొన్నింట్రికని సామాన్యముగ నశెనని గ హించునది, 

మణియుం 'టి-ంటి” అనువానినే ముఖ్యముగ సావవిభ_క్రిక వర్ణ ముల క్రింద భావించుట 

వేళను నవి ప్రథానముగ. రుల్వాది నామముల కగునవగుట చేతను మూలము రుల్వాదిశబ్ద 

ముల క నెను. సూరి మూలమునందలి టింట్యాదు లనుదళమునందలి యాదిశబ్రముచే ఇ- 
తి_వర్భ ములను గృ పించిన వాండును, టిపర్జ్యమునకు ముందు గొన్ని యడల బూర్జ బిందు 

వును విధించి “ంటి” అనుదొనిని గుదిర్చికొనినవాండును నగుటవేతను (చూ 82-88) 

మూలముగూడ రుల్వాదులకని యాది శబ్దము'చే మజీకొన్నిటిని గూడ నంగ హించు 

తలంపు గల్లియుండుట వేతను, నామంబులకుః గొన్నింటికని సామాన్యని'చ్లే శము చేయు 

టయుం ౦టి-వర్భమును బ్ర, త్యేకముగ నావవిభ _క్షికవర్యముగ  నంగీకరింపకుండుటయు 

సంభవించెనని యెన్నునది. ద్వితీయైకపచనమున నావవిభ 'క్లికవర్భ ము లాయాశబ్ద ములకు 

గలుంగుట వాభ్యయమునం బ్రనిద్ధముగ నగవడుచుండుట చేతను లత్షణక ర్త లెల్లరును 

సామాన్యముగ ద్వితీయైకవచనమునను నౌపవిభ_కికవర్ష ముల సంభవమును వ'జ్మా యము 

ననుసరించి శాసించుచుండుట చేతను ద్వితీమైకవచనమున నౌపవిభ _క్రికవర్హ ములు గలుగ 

వని కొందటు ఛెప్పుమాట లమ్యల వ్ ణవిరుద్ధ మైనదని యు దాన నది యాదరింవరాని 

దనియు “ద్వితీయైకవచనం”బను మున్నగు సూరివివరణ వాక్యమున కఖి ప్రాయము. 

కాలం:---దీనికి ద్వితీయైకవచనవ,త్యయ ము నువర్హకము వరముగా “కాలు 

ను అని యుండును, ఈవిధిచే నొవవిభ_క్లికవర్ణమగు ఇకారమాగమముగ రా “కాలు + 

ఇచ్లాను” అని యగును, వీదవ నుత్వసంధిగాని యవ దాది స్వరసంధీగాని మైన కాలిళను* 

అని యేర్పడును. తరువాతం దత్సమము 2రి వే నుపర్ణకము నివర్ణ ముగా “కాలిని అని 

రూపము సిద్ధించెడి, ఇట్టే యితరవిభ కుల యేక్రవచనములందు “కాలివేళ-కాలికొఅక్రు- 
కాలియందు' మొదలగురూవము ేర్పడుటను గమనించునది, కాలి క్రిండ మొదలగు 
సమాసములందును బూర్వవదమగు నాపవిభ_క్రికశబ్ద మౌపవిభ_క్షిక వర్భ ము నందుటను 

జూచచికొనునది. నాంగలిను:---ఇచ్చ్చో “టి” అను నౌపవిభ _క్టికవర్ణ ము నాగలిశబ్దము 

తుదినున్న లివర్జ మున కాదేశమగుటచే “చాగటిని' అనురూవ మర్ప డేను, ఇట్టే 

“నాంగటిచతి మున్నగు నేకవచనరూవములును, “నాగటిచాలలి మున్నగు సమాన 

రూపములను గమనించికొనునది. జేయిను:= ఇచ్చో తిపర్ధృము చేయిశబ్ద ముతుది 

వ్రాయు యగు యివర్ధ్మ మున కా దేశమయ్యొనుగాన “నేతిషను అని యె పీదవ నికారంబు 

మింది యనుశా స్త్ర ముచే నువర్భకము నివర్ణమై 'చేతిని' అనురూపము సిద్ధించెను, ఇట్లే 
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'నేతిచేతిమున్నగు చేకవచనరూపములయా, ' నేతికుండి మొదలగు సామాసీకరూవము 

లయం కి యం గమనించునది, ప, 
డోరు మొదలగువాని కిత్వంబగు. 20. 

ఊరు - ఊరిని - కాలు _ కాలిని - మ్రాను - మ్రానిని - నోరు- 

నోరిని. చోటు. చోటిని. 
ఇ-టి_ సి_వర్గ ములలో నేది మేఏ మే యే శబ్ద్బములకు సామాన్యముగం 

నో ం యిది మొవలుకొొని వివరింపంబడును. ఊరు మొదలగుశబ్లములకు హ్రాస్వే కార 

మగును, ఆదినున్న కోరుశబ్దముశుబట్రి శేఫాంకేశబ్దముల కిశ్వుమని సంభొవింవరాదశువిష 
యము నుదాహరణములే స్పష్ట్రపయివం జాలియున్న వి. ఊరు మొదలగు వాని కనుటం చేసీ 

యుంత్య మున కీయివర్థ మగునని యెంచునది, ఇకారము ప్రాతివదికముతుదిం చజేరినపిదవ 

నంతటను దత్సమము 26 చే చ నువర్గ కము నివర్ణ మగుటను స స్మ రించికొనునది. “ఊరు చ్లా 

ఇ-ను=ఊరిని, కాలం ఇ లాను కాలిని. మాను ఇను మా నిని. నోరు;--నోరిని. 
లో లీ 

చోటు:---చోటిని. ఇతరవిళ కులయేకవచనములందును దత్పురుహిదులందను యివర్ణ్య 

మగుటను గమనించునది, 

టవర్ల ంబు గొన్నింటియంతావీరంబున కాచేశంబును గొన్నింటి 

కరతాగమంబును గొన్నింటికిం బర్యాయంబున రెండును బాయి 

కంబుగనగు. ౩౧. 

ఆదేశము! కాడు- త్రాటిని, కాండు.కాటిని; నోరు.నోటిని; 

ఏలు - వీటిని; ఆగ మము:ఃజ=లన్న్ని - అన్నిటిని; ఎనిమిడి-ఎనిమిడిటీని; 

వేయు వేయిటిని, ఉభ యముఃఏమి - ఏటిని - వమిటిని; వగలు - 

వగటిని - వగలిటిని మొదలు - మొదటిని - మొదలిటని; రెండు . 

రెంటిని _ రెండిటిని; మూండు-మూంటిని.మూండిటినిి నూటు-నూటిని _ 

నూజ్టిని, 

టీ. పైని పేర్కొన్న యౌావవిభ_క్షికవర్షములలో టి-వర్మ ము కొన్ని శబ్దముల 

యంతిమావీరమున కా చేశముగను గొన్ని శబ్దములతేది నాగమముగను గొన్ని శబ్దముల 

కొకమా తాదేశముగను నొకమా జాగనుముగనా (ఉఊభయము దఅచుగ నగును. 
త్రాడు గను. దీనిచేం దుదివర్షమగు “డు” అనుదానిస్థాన మున టి_వర్ణ మాబేశ మె పిదప 

చపర్షక మి కారముమోంవి కునువు క్రియావిభ క్తులను శాస్త్రమున నివర్ణక ము?ా 

'క్రాటిని' అనురూవము గలుగును. ఇథే “కాడు4-ను=కాటి ఇనుజకాటిీని; నోరు + ను= 
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నోటి ప నుజనోట్ిని; వీణుఎ-ను=వటిఎ-ను=వీటిని' అనుభూవములందు శళ్చూంతిమవర్థ ముల 

కాదేశముగ టి_వర్భ మగుటను గమనించునది. ఈరీతిగ'ే నితరవిభ కులం చేకవచనము 

లందును నమాసములను టి-వర్డ్య మోశబ్ద్బములతుది వర్ణ ముల కా చేశమగుటను గమనించుచుం 

' ద్రాటిచేళ-కాటిచేళ - నోటిచేత - ఏటికొ అకు-త్రాటియల్లి క- కాటికావరి.నోటిమాట - 

ఏటినీతు మొదలగుచూవముల నూహీం చికొనునది. అన్ని శూను:---సర్వనామము 

లమహవర్థము "లేకవచనాంతములంగాన ద్వి తీరమైకవచనమున దీనిచే టి-వర్భ మంతాగమ 

ముగ దీనికి సిద్ధింప “అన్ని గటి + ను=అన్ని టిని” ఆనురూప మేర్పడును. ఇట్టే “వీనిమిది4 

టి.ను=ఎనిమిదిటిని: వేయి “టి +ను=వేయిటిని” అనుమొదలగువానియందు టివర్డ 

మంతాగమముగ  నగుటను గమనించునది. వీమి శాను:---దీనికి దీనిచే టి_వర్భ మంతి 
మాక్షురమున "కా దేశముగం గలిగినవత్మున ఏమిటి 4 నుజనీటి+-ను=వీటిని; అనియు, 

నంతొగమముగం గల్లిన 'ఏమిటినుడనీమిటిని” అనియు రూవము లగును. ఈరీతిగె 

పగలుశబ్దనున నంతిమాతురమై 5 లంవర్హ్హ మునకు టి-వర్భ్ణ మా దేశ మైనపక్ష మున “బగటిని' 
ననియు నం తాగమమైనవత్షమునం “బగలిటిని” ననియు, మొదలుశబ్దమున కా జేశముగ 

నైనవత్షమున “మొదటిని” ననియు నాగమముగ చెనయెడల “మొదనిటిని” ననియు, 

శండుశబ్ద మున కాదేశవక్షమున “శంటిిననియు నాగనువత్మున “రండిటి'ననియు, 

మూండుశబ్దముతుదివర్హ ముం దోసి మైనయెడల “మూంటిని' ననియు, నంత్యమున కధిక 

ముగ న్రైనచో “మూ౭డిటిని” ననియు, నూణుశబ్బమున కాబేశముగచైన 'నూటిని” 

శని యు, నాగ మముగ నైన 'నూజిటిననియు రూవములేర్చడెడి. వగలు మున్న గువానికి 

టిదర్భితూగమముగ నైనవత్షమున రిరీ చే లువర్ణము నుళ్వమృన కిత్వము గల్తునని 

గ హిగ్మచునది. అనంతరవిధింబట్టి వ్రాన్వముమోంది టివర్ధ మునకుముందు బిందువగుటను 
Us © 

గమనించ్వనది. మూండుశబ్దమున డువర్థ మునకు ముందున్న బిందువు జివర్థము డువర్ణ 

మున కా (దేశ మెనపుడును సంజ్ఞ 16 విథి ననుసరించి పదని యూహించునది. ఇట్లు 

వ,యోగములంబట్టి యెచ్చోట నాగవమో మయొచ్చోట నాదేశమా యెచ్చోట 

నుభయ మో యొయింగునది, 

జసు బో అన శ అల హస్వముమోంది టివర్టంబునకుముందు పూర్ణ బిందువు 

బహుళ ముగానగు, 3౨ 

అన్నింటిని - ఎనిమిదింటిని _ పగంటిని _ వగలింటిని - ండిం 

టిని.మూండింటిని. 

టీ. వ్రాస్వాంకమైన శబ్దమునకు ' దరువాతనున్న " యౌపవిభ_క్రికవర్హ మగు 
టివర్ధమునకు ముందు ఫూర్జబిందువు బహుళముగ నగును, అన్ని 4:టి +ని "అన్ని" ఆను 
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దానియందుం. దుదినిగల న్ని యనునది పాన్వము. దానికిం బరమున నున్న టియను 

నాపవిభ క్టికవర్గమునకు ముందు నిండునున్న దినిచేం గలుగ “అన్ని శం టి4ని= 

అన్నింటిని” అని రూవము సిద్ధించెడి. నిండునున్న రానపుడు “అన్నిటిని అనియే 

యుండును, ఇట్టే యితరవిభ కులం చేకవచనముల టి-వర్హ మునకు ముందు బిందు వగుటయుం 

గాకుండుటయు గమనించునది. ఎనిమిది;---ఇందు ది యనునది (వాసము, చాసికిం 

దరువాత గల్లిన టి-వర్గ్ణ మునకు ముందు నిండునున్న రా “ఎనిమిదింటిని అనియు నెజు 

సున్న రాకున్న “ఎనిమిదిటిని” అనియు రూపము లేర్పడును. ఇచ్చోో టి-వర్హ మాగమముగ 

నయ్యెననుట స్పష్టము, వగంటిని:---పగలను ప్రాతివదికమున గం-వర్ధ్యము ప్రసన్నము, 

దానికి దరువాత నైన టి_వర్భమునకు ముందు పెద్దబిందువు గలుగ “వగంటిని అను 

రూవము సీద్షించెను. ఇచ్చోట “వగలు” అను శబ్లముతుదివాయి కా చేశముగ టి_వర 
యి అ ల మ 

మగుట తేల్హము. వగలింటిని:---ఇందుం బగలుశబ్దమున కాగమముగ టి-వర్థము గలు 

గుటయు చానికీముందు బిందు వీవిధిచే సిద్ధిం చుటయు ఏ6 చే లువర్ణము నుత్వమున 

కిత్వము గలుగుట ముం గాహ్య్య ములు. ఇందుమూం౭ండుశబములందుం దుదినున్న డు=వర 
లో యలు ఓం 

ములు పహ్రస్వములు, వీని కాగమముగ మైన టి.వర్భ మునకుముందు గట్టిబిదువగుట చే 

“రెండింటిని; మూండింటినీ అని రూవములు గలిగను, ఏరిచే డువర్థ మునుత్వమున కిత్వము 

సిద్ధిం చెడి. పూర్ణబిందువు రానివతమున “వగటిని.వగలిటిని.రంజిటిని.మూ6టిని” అనురూవ 

ములగునని గ హించునది. _హూస్వముమోంది టి_వర్ణ మున కనుటంజేసి త్రాటిని మొదలగు 
wy వ Wy 

దీర ముమోంది టివర్ల ములకు నిండునున్న రాదనుట స్పవ్వము. వికల్పమనక బహుళ 
ధం ణం ఉం 

మనుటంశేసీ “చెత్తుటికి, ఏమిటిని; మొదటిని;' మొదలగుస్థలములందు ప్రూస్వముమాంది 

టి-వర్డ్య మునకును ముందు నిండునున్న గలుగకుండుట ఫలమని నంభావించునది. మూలమున 

'ంటి' అనునదియు నౌవవిభ_క్టికవర్ద మె యగుటం బేసి టివర్ధ్యమునకు ముందు నిండునున్న 

విధించెడుసూ త ములందుం జావట్లవు. ఇందు బిందువని సామాన్యముగనన్న ఖండపూర్ణ 

ములు "రెండును గలుగవలసివచ్చు ననుతలంపున. బూర్జ బిందువ నెనని (గృసించునది. 

పదాద్యంబగన హాస్వంబుమిోంది 8రివర్తంబునకు ముందు 
లో కా 

పూర్ణ బిందువగు. 93 

కన్ను -కంటిని; మిన్ను -మింటిని; లృల్లు - ఇంటిని; వల్లు _ వంటిని. 

టీ. వదముతొలి'హస్వమునకుం దరువాత నున్న టి-వర్గ మునకు ముందు నిండు 
డ్డ క్ 

నున్న నిత్యముగ నగును. కంటిని: —_ఇచ్చోో్చం గన్ను ళబ్దమునందలి న్ను" అనుదాని 

కా దేశముగ టి-వర్ధ మయ్యెం గాన “క +టిను. అని యుండును, పిదవ దీనిచే టి-వర్ధ్య 
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మునకు ముందు నిండుసున్న నిత్యముగం గలుగ “కషుం4టి4ను ఆని యగును, 

తత్సమము 26 చే నువర్ణకము నుత్వమున కిక్వము గలుగ “కంటిని” ఆని రూపము సిద్ధిం 

చును. ఇటే “మిన్ను 4ను=మి టి ను = మి ౦౫ టి గా ను=మి 4 టి ని=మింటిని; 

ఇల్లును = ఇ టి [ను = ఇ4౦0 టి +ను = ఇంటి గాని = ఇంటిని; వల్లు--నుజ 

బటి + నువ గాంచాటి +నుజవళ్గంప్తాటి + ని=పంటిని” ఆనురూవముల లప క్రియం గను 

గొనునది. ఇతరవిభ'క్టులం జేకత్వమున నిళ్లే టివర్భమునకు ముందు నిండుసున్న యగుటను 

గమనించునది. సంధి 22విధి ననుసరించి నుడితొలి ప్రాస్వముమింద _ ఖండబిందువును 

నిల్ప నవకాశములేమి నీస్తూత్తమున బిందువని సామాన్యముగ ననినంజాలును.. 
టివర్భ మునకుముందు సిండునున్న విధించెడిసందర్భమగుట స్పష్టార్థ'ము ఫూర్ణ్మ మ నెనని 

యన్ను నది. 

అజ్హు మొదలగు శబ్దముల కంతాగమంబు తివర్షంబును శేఫంబున 

కక్క టికి లోవంబు నగు. 3. 

అటు - అటితిని, అణు - కణు - ఫొలు _ గొటు _ మిటు- 
అం 6 6వ ౨) 9) ఉచ 

వణ్ణు-9ని యజ మొదలయినని, 

టీ. "అజ్ఞ అనుమున్నగుశబ్దములకుం దుది నాగమముగ (అంతొవయవముగ) 

లి.వర్ణ మును, తి=వర్ణ ము గలుగుడు నాశబ్దముల తుదినున్న ద్విత్వ 'రేఫములో నొకదానికి 

లోపమును నిత్యముగం6 గలుగును. తి=వర్ష మును నది వరమగుడు. గలంగు లేఫలోవంబును 

నిక్యముగ చే యగును, గణాదినున్న అజ్జుశబ్దము ననుసరించియు శేఫలోవవిభానము ననుస 

రించియు నీగణమునందలిళబ్దములంను నిందు6 జేరందగినవియు, “జ్జ అనునదంతమందు( 

గలశబ్దములే యని సంభాొవింవవలయును.  రిరీచే బువర్ణము నుత్వమున_ కిత్వముగల్లి 

సిద్ధించిన “అఆితిని' అను మున్న గురూపముల ననుసరించి 'ద్వ్వత్వశేఫమునం గీందిహాల్తా 

త్రమే. లోవించునని |గృహింపవలసీయున్నది. “అట్టు4-నుః_ దీనిచే త వర్భమాన 

శమన కొక్క-టికి లోవమును గలుగ “అబ్డుశేతి 4-ను అని యుండును. పిదప 

విరిచే శకటరేసము నుత్వమున కిత్వమును దత్సమము 2రీ'చే నువర్ణకము నుత్వమున 
కిత్వమును గలుగ “అజితిని అని రూపము సిద్ధించును. ఇట్లే “కణితిని - కొఆితిని- 
గొలితిని_మిలీతిని-వణిరిని” అశు మొదలగు రూపముల ప్ప కి యం గమనించునది. తృతీ 
యాడ్యేక వచనముల నిల్ల 'అఆితి చేతి మొదలగురూ వములగుట నూహి౦ చిఫొనవ లెను, 

తివర్జముగా సీశండుకార్యములగుట నిత్యము. ద్విత్వ రేఫము శకటమే యగుంగాన శేఫ 

మని సామాన్యముగనన్న ను బాధలేదు, 
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నిభ_క్టి పరంబగునపుడు గోయి ప్రభృతులతుదియ కరంబు 
తీ_వర్లంబగు. ర్మ, 

గోయి - గోతులు _ గోతిని _ నోతులను. గోయి - చేయి - 

దాయి - నూయి - నేయి - వాయి - రోయి - ఇత్యాదులు. 

టీ. విభక్తి వరమగునపుడు సోయి మొదలగుళబ్దముల తుదియివర్ణ మునకు తింవర్డ ము 
నిత్యముగ నా దేశమగును. గోయియను తొలిపదముననుసరించి యిందలిశబ్ద ములంను నిందు6 

'జేరందగునవియు యి-వక్ష్రాంతశబ్దము లేయని సంభావించవల యును.మణీ యున వి దీర్ధ పూర్వ 

యి_వర్దాంతద్వ్యవ,రశబ్ద్బములనియు ననుమానింవందగును. కొెవవిభ _క్షిక వర్ద ములన్ని యు, 

నాయాశబ్దముల కాయాద్వితీయాది విభ క్తులం బే యేకవచనములకు ము బె గాని బహు 

వచనముల గలుగుట గన్సట్టదు. ఈయివర్షాంకదీర్ధ ఫూర్వద్వ సతర శబ్దములకు మాత్రము 

వథమాబహువచనము మొదలుకొని ద్వితీయాదివిభ క్రులయేకవచన బహువచనములందును 

తి-వర్ణకము వానికిముందగుట గన్పట్రెడి. కావుననే సూరి నిప్రణముగ విభ_క్షి వరంబగు 

నప్పుడని సామాన్యముగ ననెనని యొన్నునది. ఈయివర్ష్రాంతశ బ్బముల (మఖ మైకవచనము 

కత్సమము 44చే నిత్యముగ లోపింబెడింగానం బ బ్రభమైకవచనమున “న్య క్రి పరమగుట 

కవ కాశ మె లేమింబేసి యందీతి వర్ష మాజేశమనననీ యనుమానింవరాదు. సోయి బా 

లం:---ఇచ్చోట లంవర్థ్య కము వ్రథమాబవువచనము పరముగా. దుద్సి 'యినర్ణ మున 

కీవిధిచే నా చేశముగం ది. వర్షముస్క, బిదవం దత్సమము శీర్చే తి_వర్డ గ మునికర్వమున 

క్రుత్వమును గలిగి “గోతులు” అని రూపము సిద్ధిం చెను. నోయిల్లుశు: ద్వి తీైక వచనము 

పరను గాం ధి-వర్ణ మును నువగ్గకమునుక్వమున కిత్వమును గలిగి “గోతిని” అనురూవ 

మయ్యెను. గోయి “ల (ను: -- ఇచ్చోట ద్వితీయాబహువచన' వ, త్యయమగు నువర్ణ మును 

దత్వూర్వముననై న లడాగమల కారమును బరముగా “యి అను వర్ణమునకుం దివర్భమును 

దత్సమము క్తీన్ చే దానియిత్వమున కుత్వమును గలిగి “గోతులను అనురూవము గలిగను. 

ఇట్లే తక్కిన వానికిని: బ్రైథమాబహువచనము మొదలుకొని తక్కినవిభ కుల యేకవచన 

బహువచనములందును నీవిధివేం దివర్థ మగుటను బహుపచనములందుం దళ్సమము 

శ్వేర్చేం దివర్ధము నిత్వమున కుత్వనుగుటను గమనించుచు సిద్ధరూవములం జెలిసీకొనునది. 

ద్వితీయాపఏవిభ క్రులందు బహుత్వమున విభ కూల 'కాద్యవయవముగం దత్సనుము తి1చే 

లడాగమము విధింపంబడుటంబట్టి నువర్ణ కాదిబహుువచనముళు ల డాగమవ్యవహితము 

లైనను.. దివర్మ మునకు విభ _క్రివరత్వము చెడ లేదనియే యనుమానింవందగును, మణీయు 

ద్యితీయాదివిభ్ కలు వరము గాం దివర్హా దేశము గలిగినవిమ్వటచే లడాగమము విభ్రి 
గృోతయములకుం గలి గెనన్నను భాధ లేదని గృహింపనగును, 

/ 
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టి.తి-వర్లంబులు పరంబులగునపు డుత్వంబున కిత్వంబగు. 8౬ 

శెండిటీకి _ మూండిటికి - నాలుగిటికి _ వగలిటికి _ మొదలిటికి. 

చెక్కి_టికి. కొండొక చో నుత్వంబున కిత్యుంబు చూవపట్టదు. 'నెత్తుటికి. 

టీ. “టి.తి అనునావవిభ_క్రికవర్ణములు వరములగునపు జావర్భ ములకుముందున్న 
వాస్వోకారమునకు వా స్వే కారము నిత్యముగ నగును. "రండు టి “కి;---ఇందు 

'ఇండుశబ్లముడువర్హ మునుత్వమునకు టి-వర్ష మునకు ముందున్న దాని కిత్వమోవిధి చే సిద్దించి 
టె య అ థి 

“ఇండిటిక'అనుకమూవమయ్యొను. ఇటే మూండు- నాలుగు వగలు. మొదలు- 'పెక్కుశబ్ద ముల 

భుదియుక్వమునకు టి_వర్గము పరముగా నిత్వము గలిగి “మూ౭డిటికి = నాలుగిటికి_వగలి 

టికి. ముదలిటికి_పెక్కి_టికి” ఆనురూవములు సిద్ధించెను. ష స్ట్ర్రేకవచనములం స్పష్ఞైోర్థ 

ముదావారింవంబడినవిగాన ద్వితీయాది విభ  క్రలందన్ని టియందును చేకవచనముల టివర్ష 

ముగునపు డిళ్లై శభ్రాంత్యమగునుకర్ణమున కిత్వము గలుగునని గ్రృహింవవలెను. తి-వర్ష్యము 

వరంబగునపు డుత్వమున కిత్వముగలుగుటకు ఖిశీ సూత్రమ్ముక్రింది, వుదాహరణము 

లుగ గ్ర హింవనగును.. నెత్తురు:---ఈ శబ్దముతుది నున్న రువర్శమున కాదేశముగ 

టి.వర్లము ద్వితీయా జ్యేకవ చనములందగునపు డాటివర్గ మునకు ముందున్న “త్తు” అనువర్ష 
(షి - ధం శాలి ౬ 

మునుత్వమున కిక్వము  గలుగుట (ప్రయోగ సిద్ధము గామింశేసి యీి"సూ త్ర మర్ధాని 

పిషయమునను నట్టి వానివిషయమునను వర్థింవదని కొండొకచో నను నూరివివరణమున 

కఫపాయమని గ్రహించునది. 

టివర్ష ౦బు పరంబగునపుడు క్రిందు మోందు ముందు పు-వర్షంబుల 

కత్వంపగు. 3౭, 

(క్రిందు- క్రిందటేని; మిందు - మా6దటిని; ముందు _ ముంద 

టిని; మావు-మావటిని; అపుడు-అప్ప టిని, 

టీ. టి-వర్భము పరముగా *(క్రిందు-మోందు-ముందు" అనుశబ్దముల తుదియుత్వ 
మునకును, పు-వర్ణాంతశబ్దముల తుదియుత్వమునకున్కు నత్వమాదేశము నిత్యముగ నగును, 

సూర్వసూత్ర ముచేం గలుగు నిత్వమున కీసూత్తముచేనగు నత్వము 'బాధకమగుటం చేసీ 
టి-వర్ధ్యము పరమగునపు డుత్వమున కత్వమని సామాన్యముగ ననక క్రిందు-మోందు-ముందు 

సవర్ణ ములకని విశేషించి “పీర్కొ_ చె నని గృహించునది. దీన వ నిందు. బేర్కా-న్నస్థ్ర ల 
ములకప్నం దక్కినచోటులందు రిర్నూ శ్రమే వర్దించునని సంభ్లావింపవల యును. 

శ్రీందు4-ను:=టి-వర్భ మాగమముగం నున్ “క్రిందు4టి4ను.” అని యగును. పిదప 
' క సీవిధిచే క్రిందుళబ్దము తుదియుక్వమున కత్వమును దత్సమము £రీవే నువర్గకము 

జక 3 జ గా నుత్వమున _ కిత్వమును సిద్ధింప శ్రీందటిని” అనురూవమగును, ఇటే తక్కి,నవానితుది 
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యత్వమునకు టి-వర్థము వరమగునపు డెల్ల నత్వముగలంగుటను గమనించునది. అప్పుడు: 
ఈశబ్దము డువర్భ మునకు ద్వితీయైకవచనమునువర్ణ ము పరముగా టివర్భ మా చేశమయ్యొను. 

పిదప “అప్పు టి వను అని యుండ సీన్యూత్రముచే టి-వర్భమునకు ముందున్న “ప్వు” 
ఆనుదానియుత్వమున కత్వమును నువర్ణకము నుత్వమునకు దత్సమము 2ర6చే నిత్వమును 

గలిగి “అప్పటిని” ఆని రూవమయ్యు. ఈరీతి గానే “ఇప్పటిని-ఎప్పటిని” అనుకూపముల 

(పృక్కీయను గమనింవవ లెను. ఇట్టే “ఆప్పటికిని” ఇ త్యాదులందు టి-వర్ణమును నది పరముగా 

దానిముందటియుత్వ మతషమగుటయు గమనించునది. అప్వుడివ్వుడెవ్వుడనునవి నితెన్టిక 

వచనములుగా సంధి 18 నూ శ్రమున నుదాహరించి వాగనుశాసరునాశయ మిదియెయని 

సూరి సమర్శించికొన యత్ని ౦పేనవాండగుట నిచ్చోంగూడ నప్పటిని నని ద్వితీయైక 

వచనముగా నిర్దేశించెనని గ్రహించునది. వాజ్బియ ప్ర యోగస్థితి యటుండనిచ్చి వ్యవ 

హారమును బ్రమాణీకరించిన్ను “ఆప్పటికం టె.అప్పటి లో _ అవ్బటి!-ఇవ్పటికంటె. ఇప్ప 

టిలో _ ఇప్పటికి _ ఎప్పటికంటె_ఎప్పటిలో. ఎప్పటికి అనురూవములు దప్ప నితరము 

'లేకత్వమున ద్వితీయాదివిభ కలం దీశబ్బములకు రూవములు గానరామి నప్పటిని నని 

యుదాహరించుటయు, నేకత్వమున సామాన్యముగ సనెల్లవిభ క్తులందును నావవిభక్షిక 

వర్ణముల నందందగు శబ్దములలోం జేర్చి దీనిని బేరొ్యూనుటయు, నటెల్ల విభ కులం 

దేకత్ష్టమున నావవిభ_క్తికవర్ణ ములం గూడియుండని వాని చేరి యీరీతిగ నివి 

యోవిభ క్రలంచె యిదే యావవిభ డ్రికవర్హములం జెందియుండునని జెలువకుండుట యు 

విచార్యవిషయము లనకతీరదు. “అవ్బటినుండి-ఇవ్చటినుండి. ఎవ్పటినుండి" అని వినంబడెడి 

రూవ మవ్చటివలననుండి మొదలగు రూవములనుండి గల్లి నదిగ బాలవ్యాకరణ కారకము 

li సూత్రము ననుసరించి నిర యింపవలసీయుండుట చేత నప్పటిని నను మొదలగు 
రూపముల ద్వితీరైకవచనములనే యూ హింపవలసియున్నది. ఇందలి 'యవ్రడు- క్రిందు- 

ముందు-మోం౭దు” శబ్దములు కతి చిద్విభ కక వచన్య ప్రయుక్త కములగు నవ్యయములన ఫలిత 

మనుమానింవ6 దగుళు. 99_992.889.86.97 నూ సూ త్రములందలి యుదొహారణముల కవ 

విభ క్రులప్రా వ్ నాయావర్థ ముల విధించెడి సూత్రములచే సగునని యొజటుంగునది. 

జాపవిభ_క్టికముల తృతీయాస_ప్పముల కత్వం బాచేశంబు 
శాల అ= 

బహుళంబుగానగు. 9౮. 

గోరను గీఅెను. ఊరనున్నాండు. గొడ్డట నజీశెను. ఇంటలేండు. 
వబుతం గలినె. కబుత దూయె. వతుంబుసందు గోరివేత_ నూరియం 

ది తసాదులు, 

వది యాచ్చిక పరి చ్చేదము. 
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టీ, “ఇెపవిభ_క్టికనామ్నామళ్వం స్యాత్స _ప్రమాతృతీయాన్టే' అనునది మూలము, 
ద్వితీయా ద్యేకవచనములందే యాపవిభ _క్టికవర్భ ములు గలుగునవగుటచేత నావవిభ_క్లిక 

శబ్దముల తృ తీయాస ప్పముల కనుపదమున కౌవవిభ_క్టికశబ్దములకు సంబంధించినతృ తీయా 

సప న్రకవచన్నప్ర తయ ములకని యర్థమును (గృహీంపవ లెను, ఉపవిభ కులం జెంచెడు 
_ో 

శబ్దముల తృతీయాస వ మ్యేకవచన ప్ర క్యయమాంక సర్వా బేశముగ  వ్రాస్వా కారము 

బహుళముగ నగునని నూతశ్రార్థము. ఇట్టనుటం జేసి విభక్తులతుదె నాగమముగC జేరిన నుగా 

గమమునకు మాత్ర మత్వమా దేశము గాదని గ్రహించవలెను. గోరు4-చేతన్యు గోరు! 

అందును, ఈచోటుల: దృతీయాస ప్త మ్యేకవచనములు వరములుగా గోరుశబ్దమునకు 
80 సూత్ర, మువే సాపవిభ కిక వ (వ త్యయమగు ఇ-వర్భము గలిగి “నోర చేత _ గోరియందుి” 

అను రూవ “సములు గలిగె, పిదప "పలధిచే “వేత_అందు-' అను తృతీయాస ప్త మ్యేకవచన 

ముల కత్వము సర్వా బేశముగాంగ “గోరు షూ అను" అని యేర్చజెను. పదవ సంధి 11 వే 

నిక్ళ్యముగ సంధి జరుగ “గోరను అని తృతీయాస ప్తమ్యేకవచనములం దొక్క 

రూపుగల రూవమే సిద్ధిం చెడి. ఇళ్ల “ఊరు + చేతను; ఊరు--అందును; ఊరి ౫ చేతను; 

డఊోరి4-ఆందును; ఊరుఅను=ఊోరను' అనురూవ మేర్చ్పడును. అత్వమా దేశము గాని 

పక్షమున 'ఊరిచేత; ఊరియందు అని రూజములొప్పును. గొడ్డలి + చేతను; గొడ్డలి 

అందును:---గొడ్డలిళబ్బమునకు లై]చే నంతిమాతరమున కాబేశముగ టి-వర్భ మగును, 

వీదవం దృతీయాసప్తమ్యేకవ చనముల కత్వము నపదాదిసరనంధియుం గ్రృచుముగం 

గలుగ గొ డ్డటి - చేతను, గొడ్డటిఆందును = గొడ్డటను” అని రూపమగును. అత్వము 

బహుళమగుటం గలంగనివత మున “నొడ్డటి చేశ_గొడ్డటియందు? అని రూవములగును, 

ఇల్టు + చేతను; ఇల్లు గా అందును; దీనికి ఏ1 చే “ల ఆనుదాని కాచేశముగ టి-వర్ణ మును 

ఏ9చే నిత్యముగ టి_వర్భమునకు ముందు సూర్భ బిందువును నీవిధిచే నత్వమును నవ దొది 

న్వరనంధియు6 గలుగ “ఇ గాటి + చేతను; ఇ40 టి చేతను; ఇ-0-టిఅను = 

ఇంటను అనురూ వము సిద్ధించెడి. ఇటే స్వవ్దమి యందును “ఇంటను అగుట యూహ్యాము. 

వత్షమున నింటిచేత నింటియందగును, వజ్దు:---దీనికి. శ్రిష్షచే తి_పర్హ మును రేసమున 

కొక్క-దానికి లోవమును నీవిధి వే నత్వమును, నవదాదిస్వరసంధీయుంగాగ ' వజ్జు4-చేతను; 
అందును; వలు గా తి-అను = వణుతనుి అనురూవ మేర్పడును. అత్వము గలుగనిచో 

వజితి చేత వలీతియందని రూపములు 809 చే అువర్గ్లము నుత్వమునకిత్వము గలిగియగును, 

“వజుతను”  అనునపుడు తృతీయాస ప్రమంల కాదేశమైన యత్వముతోం దివర్ణ్యము 

నికారము సంధించుటంబేసి యచోం దివర్ష ము పరముగాక తవర్ధమె పరమగుటం చేసీ 

96 విధిచే అుతవర్ల ము నుత్వమున కిత్టము రాలేదని గాని కొండొకచో? జూపట్టదను 

లర సూత్రము శ్రింది వివరణము నాభారముగంగొని యిత్వము రాలేదనిగాని చెప్పవలసి 
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యున్నది, ఇల్లై ' కట్లు ఆని దానినుండి “కటు_-లి-ఆను=కలుకను అనురూవము 

గల్పుట నరయునది. జౌ విభ_క్టికశబ్దములలో నికారము నం దెడువానికి గోరుశబ్దమునకు 

వలెను, టి- వర్ణ మునం బెడువానికి గొడ్డలిశబ్దమునకు వలెను తి-వర్ధ్యము నంచెడువానికి వట్టు 

కట్టుశబ్ద ములకువలెను నత్వము గల్పునపుడు రూపము శేర్పడునని (గృహీించునది, 

ఉపవిభ_క్టింజేసీ నవ వర్ష కాథారమగు నుదంతత వెడుంగాన నవర్గకమును నిమి త్త 

ముగం గొని యుదంతనున కువవిభ కులు గలంగుట కాని నవర్ణ్మ కము వరమగునపు డుదంత 

మువవిభ కులనంది యౌావవిభ _క్షికమగుట గాని సంభవింపదు గాన నవర్ణ కార్భక (సృతయ 

ములచె నిమి త్రముగం గొని యుదంకమున కుపవిభ కులు గలుగునని యు నవర్డ్ కార్భక 

వ్రశ్యయములు పరములగునపుడె యుదంత మాపవిభక్టిక మగుననియు ననక తీరదు. కాన 

నవర్థ కార్భక ప్రత్యయ ములె యుదంతమున కుపవిభ కులం గూర్చి యౌవవిభ క్తికసంజ్ఞ ను 

గల్లించి యౌవవిళ క్రి కాత్వమునకు గులీయగునవిగాని నపర్ద కము గాదని గ్ర హీ ౦వక 

తప్పదు. నవర్ష్మ కమును నుదంతమున కువవిభ కి కిం గూర్చి యౌవవిభ క ి కసంబ్హను గూర్చు 

నదియేని యిందశష్టము బాహూుళిక మగటం చేసి నవర్ష్య కార్భక ములు వరమగునప్రు డుదంత 

మత్యాభావమున 'ఊరిచేక-ఊరియందు” అనునట్టి హూవములనందునటే 'ఊరిన-నోటిని 

అనునట్రిరూవములను నందవలసివచ్చును. 

ఇతరవిభ క్తులందలి రూవములంబట్టి శబ్దము నావవిభ _క్షికముగ నంగీకరించి 

తృతీయాసప్తముల నేకత్వము వివక్షేంపంబడినతోడ నే వృత్యయములం గలుగకముం బె 

వత్యయస్థానమున నత్వమా దేశించి పృత్యయిస్థానమునం గల్లినదగుట నయ్యత్వము నే 

వ్రత్యయముగ  చెంచి (వకృతి కుపవిభ క్తలంగార్చి యత్వరూవముల సంపాదింప 

వష్పుననిగాని యుదంతమున్నకెన నవర్జ్యకమున కళత్వము చగఖతి కుపవిభ_క్టి గలుగక 

ముందె యాచేశించి, నవర్షకస్థానమునమైన యాయత్వముే నవర్ణకముగ నెంచి 

(వృకృతి కుపవిభ కులం గూర్చి 'యత్వరూపముల సంపాదింవవచ్చుననిగాని వాదింవ 

నగును. కాని మూలమునందువలె నిత్యముగాక యిందత్వము బాహుళిక మగుటంభేసి 

యఆతారృభావవత్షమున నేర్పడవలసీన “నోరిన_ త్రాటిని అనునట్టిరూ వములను నుదంతే "వవి 

భ_క్టికమునకు నవర్థక ము గలుగదని వాచ్యముగ 6 'జెలువంజాలని పెవాదద్వయము 

వారింవ వలగతిగామి నిందుపకరింపదనియు నవర్థక ముదంతేమున కర్షత లేమి. గలుగ 

దనువా'దమే యీ+ సందర్భమున శరణ్యమనియు ననక తప్పదు, మజియు నిపుణముగ, 

బరీజీంవం బై వాదద్యయ ముదంత్ పవిభ_క్తికమునకుం బరమున నవర్శ్మకమును గనుపడ 

కుండం జేయుటే పుట్టినదగుటం జేసి యుదంతే "వవిభ_క్రికములకు నవర్థ కము గలుగ 

కుండుట నూ చితమగుచున్న ది గాన నుదంతే "వవిభ క్రి క్రీకములకు నవర్డ కముగలుగదనువాద 

మునకు మాదుమిక్కి-లి పోషక మే యనియు నంగీకరింపందగు, కానం గారకనుం 18.28 
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సూత్ర ములచే నగునవర్జ్శక మనాపవిభక్రికములగు నుదంతములశే గాని యుపవిభ కూల 

నందు నుదంతములకు6 గాదనియు దాన నౌపవిభ_క్టికోదంతనుల క త్వాభావమున నవర్ణ 

కార్భకములు పరముగా “నోంచేత.నోరియందు - త్రాటియందు” అనునట్టిరూవము లే 

యువవిభ క్రులతోడ చేర్పడుంగాని “నోరిన-త్రాటిన' అనునట్టిరూవము. లేర్పడవనియు 
ఫలితమును గ్రృహింవవలయును. సూరి య త్యాభావమున నూరిచేత నూరియందనియే 

యుదాహరించుటంబట్టి యౌావవిభ _క్షిోదంతములకుం గారకము 1ర.2రిలచే నవర్థకము 

సిద్ధింపడను నభిప్రాయముతోడశే యీసందర్భమునం (బ్బ క్రియను నడిపెనని సంధా 

నింవనగును. మలకియః బహుళముగ నత్వముం గూయ్చు సూరి కత్వాభొవమున నూరిన 

నోటిన ననునట్రిరూపములం దురశ్వారము లగుంగాన నుదంతే "వవిభ క్రికములకు నవర్థకము 

సెద్ధింవచనుపద్ధ తియె సిధ్ధాంత ముగ నంభెవింపవలసీవచ్చెనని విశ్వసించునది. 

“శేమాంచిదుదంతానాం నేతివిఛక్తావునో లుక్సాస్టల్ ; టె”వవిభ_క్టికనామ్నా 

మత్వం స్యాత్చ _ప్రమాతృ తీయా స్థ అని శెండుసూత్రములు చింతామణిలో నత్వరూప 

ముల సంఘుటించునవగవడును. బాలసరస్వ త్యాదివ్యాఖ్య లిందు మొదటియున్లుగ్విధిని 

సవ మ్యేకవచనమునం దె కొన్నియుదంతములకె యత్వరూవముల సం పొదించున దిగను 

శెండవయశ్వవిధి టితివర్షములనందు నెల్లయావవిభ_క్రికములకును స్నష్పమాతృ తీయైక 

వచనములం దత్వరూపముల6౬ గూర్చునదిగను ెన్నినవి. సప్పమియందు మాత్రమే 

యున్లుగ్విధించేసి యత్వరూవమునందు నుదంతములు న్హుగ్విధానమునం జేసియే యసనౌవ 

విభ క్తికము లగుచున్నవనియు, నవర్భకము తృతీయా ప్రృత్యయముగ_ నిర్ణయింవ నందు 

సరియగు ప్రమాణము లేమింజేసీ యట్జియః దంతములకు స్త మ్యేకత్వమున మాత్రమే 

యున్లుజూాల మున నత్వరూవములు గలుగుననియం:6 దక్కిన యౌవవిభ _క్రికముల కెల్లం 

దృతీయాస_వ్హమ్మేక శ్వములశెంటను నత్వరూవములు గలుగుననియు చాలసరస్వత్యా 

దులు విశ్వసించి చైశెండు చింతామణిసూ త్ర ములకు ఖన్నస్థలవర్రిత్వమును బాధకులకుC 

చెల్పుచు వ్యాఖ్య వ్రాసీరనుట స్పష్టము. అహోబలవండి తుడు చాలనరస్వ త్యాదుల 

వలెనే వైరెండుసూ త్ర, ములకు భిన్న స్థల వ ర్హిత్వీమంను బ్ర కౌళిత మొనర్చి సార్థక్యమును 

సమర్థి ంచుకలంపుతోడ _ నత్వశా స్ర్రమునందలి యుదంళటితి వర్దాంత"పవిభ_క్రికముల 

నున్హుగ్విధిం జేర్చి యున్హుగ్విథియందలి చేతియను దానిని దృతీయా వృ త్యయముగను సమర్శిం 

చుచు చ్రాసీన చర్చావాక్యముల స్టూలదృష్టిని గమనించియొ కాలక్రమమున టితివర్లాం 

_ తౌవవిభ_క్రికములకున లెనే యూరు చోటు మేన్వాదులకును నత్వరూపములును సెౌవ 

నిభ _క్లితమును వాజ్మాయమున నేర్పడుటం గమనించియొ బహుళే గ వా ణమునం జేసీ 

తృతీయయం దూర్వాదుల కత్వరూవములు వారింవంబడుటేగాక యవోబలవతి 
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వృవూర్వస్యూత మునుండి బహుళేవదము ననువర్షించి యఃన్లుగ్విధిం జేర్చి సాధించిన 

చేరున చోటున నడుమున ననునట్రివియు సౌధువులగుననియొ సూరి యున్లుగ్విధిని బరిత్య 

జించి యద్దానిలక్ష్యముల నత్వశా స్త్ర మునం జేర్చి యత్వశా స్త్ర సమునే యాదరించెను. 

“ఊరు చోటు మే న్వాదులున్హుగస్వెషయంబు లని స్ఫూత్రించి, “యూరు లోనగు 

వానికిం దృతీయయం డిత్వము సంప్రాప్తింందు గాన “జోపంభ క్రికనామ్నా మక్వం 

స్యాళ్స ప్త్రమాతృ తీయాశ్టే అనుసూశ్రమన కవి విషయములు గాక “శేపోంచిదుదంతాొ 

నాం నేతివిఛభశ్తావునో లుక్సాత్ ' ఆనుస్తూత్రమున కవి విషయము లగు చున్నవని 

యొయుంగునది.'” ఆని వివరణమును వ్రాయు త్రిలింగలక్షణ శేషకర్తృృఫోరణిం బరీక్షీం 

చిన నీతండును బాలనరస్వ త్యాదులయభి ప్రాయము నే కలిగియుండె ననుట స్పష్టము, 

కాని యనౌవవిభ_క్టికములు గాననని హేతూవన్యాస మొనర్పక తృతీయయం దళ్వము 

సంపా ప్తి కీంవపదు 'గానవని హేతూపన్యాాసము చేయుటంబట్రి నూరివలెచే శ్రీల, 

లత ఆ శేషక ర్తయు, నున్ద్హుగ్విధీివిషయ ములగు నుదంకేముల నొావవిభ_క్లికములుగ నెంచిన 

వాండగుటం దృతీయయం దత్వరూ పొభావ భేదమునే గొని మై'రెండుస్తూత్ర ములకు 

భిన్న స్థల వర్తిత్వమును ద్రైకాళశితము సేయుచుండె నని శంక గలుగకపోను. ఉవవిభ_క్రిం 

జేసీ నవర్ణకము పరమగునపుడుదంత ములందు 'ఉన్' అనుభాగ. మగవడుటయే గుద్దు 

రమింజేస్తి నవర్ణకమును బరముగ నిల్చి యున్లోవమును విధించు కున్సుగ్విధి యనౌవవిభ_క్టిక 

ముల కత్వరూవముల సంపాదించునదనువిషయ ము. స్పష్ట పడు చుండుట చేత. ననావవిభ 

శ్రీకములుగాన నని పౌతూవన్యానము చేయక, నపర్థ్మక మును దృతీయాప, వత్యయముగను 

నెంచి తృతీయయందును నత్వరూపముల ఘటించి యూన్హుగ్విధికి వైయర్ల ర్ల స్రమును 

గూర్చునారి త్రోవ నవశ్యము నిరోధించి యక్వశాస్త్రమున నున్టగుదావారణమాలు చేర 

వనునంశమును స్పష్ట్రవజచి సూత్ర ద్వయభిన్న స్థలవ్రిత్వమును బ్ర, శాశనము . చేయ 

సమర్శమగు కృతీయయం దత్వము సంపా ప్టీంవదుగాన ననుహేతూపన్యాన మే 
కా. 

చేయంబడెనని గ హిం చిన నివ్పట్టున నీతండును బాలసరస్వ త్యాదుల నే యనుసరిం చు వాం \y లు 
డయ్యెడి, 

మూలమళముచే గాక సర్వమతములను విరోధింపకుండ సరిపెట్టుట కీసందర్భము 

నందలి బహుళ, పాయశృ్ళబ్ద ములు సమర్థ ము లైయుండుటచేత నియ్భుపవిభ_క్తి ప కరణ 

మును విశేషించి యియ్యత్వశాస్త్రమును సార్థకము గానోఫునని గృంథవి స్తరఖీతి నీచర్భ 

ముగింతును. 

ఇది యాచ్చి కవరి వేదము. 

Ces 



కారకపరిచ్భ్చద ము, 

లో నాతో యాల! 

కారకములను 'హార్చి యైన గృం% భాగము గాన దీని కీపేరు గలిగెను. క్రియతో! 

నన్వయ మును బోొందునది లేక (క్రియతో నన్వయమును గలిగించునది కారకము, కారక 

మన విభ క్లియని ఫలితము. కర్త క రాద్యర్థ్యముల నాయాకారకములు గలుగుట మోంద 

నిరూపితము. కర్త ఎ్రక్ర్గాద్యర్గములం దాయావిభ కలను చబొందినవద ములు కర్త ఎ్రకరాది 

రూపముల నాయా,క్రియలతో నన్వయించెడింగానం (గ్రియాన్వయము నందునది కారక 

మనుట యన్వర్థము. కర్త క ర్టాద్యర్థ ములందాయావిళ కలం వ్రకృతులకుం జేర క్రియా 

వాచ్య వ్యా పారమున వొనికర గర్త కర్మ త్వాదులం గూర్చి క్రీయాన్వయము నుద్భో 

ధించెడింగానం గ్రియాన్వయమును గలిగించునది కారకమనుటయుం సార్థక మే. ఈవిష, 

యము కారకపరిన్ళేదాదిని ద్రి, లింగలకుణశేషక' ర్రచే వివరింపంబడినది. కర్తృ-కర్త్మ- 

కరణ-5ం ప, దా నా- పాదా నా-ధీకరణ ములు కార
కము లాటని శాస్త్రకర్త లండు, 

ఆనయ ము=స౦బంధము. ఆయాయర్శ్ ములం దాయావనిభ క్రూలు శబ్దముల కగుట యిందు 

సిరూపితము. 

ప్రాతివదికసంచోధనో క్రార్థంబులం బ్రథమయగు ౧. 

ప్రాతివది కార్భమునందు: రాముయం- రావణుండు. నియ తోవ 

స్థితికము ప్రాతిపది కౌ*ర్భము. సంబోధ నమునం దు;__టఓ రాముండ ఓ రావ 

ణుండ. ఉ కాగ్గ మందు రాముడు రావణుని సంహరించెను. ఉ క్ష 
థ్ 

—0 

మనంగా6 జెప్పంబడినది. ఈ వాకష్టమందు నాఖ్యాాతము కర్తను జెప్పినది 

గావున దదా(చక మగు రామళ బ్ద్లమునకు బృెథమయయె. రామునిచే 

రావణుడు సంహరింవంబడియొ. -ఈ వాక్య్థముం దాఖాస్థ్రతము కర్శమును 

'జెప్పినది గావున. ద ద్వాచకంబగు రావణళ బ్దంబునకుం బ్ర్రథమయయ్యె 

నని యజుంగునదె 

టీ. “సర్వవిభ క్రిస్సంస్కశ తుల్యా అను మూలము నాధారముగ6 గొని 

సంసృ్భాత వ్యాకరణాను సారియై సూరి యాయావిఛ కూల నిందు విధించెను, అర్థ పదము 

సమాసగతప్రూర్టపదముల శెల్ల వానికి సంబంధించెడి, కాన ట్రాలిపది కార్భ మునందును 



కారకపరి చ్చే దము, 265: 

సంబోధథ నార మునందును నుక్తార్థ మునందును బి బ్రథమ యగునని స్ఫ్యూత్సార్థము లభించును. , 

శబ్దమును బల్కి_నతోడశే యేయర్ణ మునకు నిక్యృముగం బ్రకాశము గలుగునో యా 

యర్థమే ప్రాతివది కార్భమగును. నియతో వస్టీ తికము=నియమమెన స్ఫురణము గలది, : 
"లేక యన్యముం ద్రౌక్కి తాశే మై తోంచునది. నియక=నియమయమైన లేక నిత్యమైన, 

ఉఊపస్థి తికముఆతోం చుట కలది లేక ఉనికి గలది. రాముండు; రావణుడు: క మముగ' 

“దశరథుని సెద్దకొడుక్కు పులస్త్యుని పెద్దకొడుకు” అనునర్గములు నియమముగం దో౭చు. 

నవి ప్రాతివదికార్థ ములు గాన నాయర్థ ముల నీ కెండ్నుపృకృతులకుC బ్రథమయం మింద 

డుజ్వార్థ కమును సీద్ధించెను, ఇటే “వఓీరాముండ! ఓీరావణుండ!*”* అను స్థలములందు, 

దశరథపుల_ స్య జ్యేష్థావత్యవాచకరామురావణ పృకృతులకు సంబోధ నార్భ మున? బ్రథమ 

యం బురువషన్య_క్టి వాచక ములగుటం విదవ చానిమో౭ద డుబొదిసంబుద్ధి కార్యములును 

సిద్ధించెను. సంబోధనమనంగా నెదుట వానిని దనకఖిముఖునిగాం బేసికొన నావ్వానిం 

చుట. *“రాముండు రావణుని సంహరించెను: --* ఇందు భూ తార్థ కమును గ ర్హ్మర్థకమును 

నగు “సంహరించెను. అను శ్రీయ సంహారవ్యా పారకర్తను రాముని 'జెవుచున్నదిగాన, 

రామవాచకశభ్రార్ల ము-క్తారగ్రమగుటంచేసీ రామవాచక్పకృతికి పథమ సీద్దించెనుః 
ఎ థి ఎం రా UW (W య 

ఇట్లే “రామునిచే రావణుడు సంహరింవంబడియె'నను వాక్యమున సంవారింవంబడియె 

నను కర్యార్థక లిడంతము సంహోరమునందిన రావణుని జెవ్వచున్నదిగాన రావణవాచక 

మునకుం గర్హ మున ద్వితీయ గలుగక పృథమయే గలి7ను. ఆఖ్యాతము = క్రియ. 

ఈన్నూశ్రమునకుం గర్రాద్యర్థముల ద్వితీయాదులను విధించు మాందిసూ త్కము లెల్ల బాధక 

ములని తెలిసికొొనునది. 

మి తుండు వ మితృము-బ,వూము-బ్ర, ట వా- మొదలగు రూవములందు డు ము వు 

లును వానిలోవమును లింగములను స్ఫృ్రరింపం కేయునవి గాన నవి యనియతలింగము 

లగుటంజేసీ వానిలింగము నియతోపస్థి తికము గామి 'నియత్వస్థితికము ప్రాతివది కార్భ 

మను వివరణము ననుసరించి యట్టి యనియతలింగములకుం ట్రాతిపదికార్థమునం 

బ్రథమ గలుగ నవకాశము లేకపోవు చున్న దనియు, జాతివ్య క్రిలింగసం ఖ్యా కారకము 

'లేనును చాతివది కార్భములే యగుటం జేసి “'ప్రాతిపది కార్థమునం బ్రృథమ యగు" అను 

సామాన్యో క్తిం జేసియే లింగాధిక్యమునను నట్టి వానికిం బ్రథమ సిద్ధించెజింగాన నీవివరణ 

మనిష్టముం గూర్చునది యగుటం బరి త్యాజ్యమనియం గప్తార్డ వ్ర కాళిక తెల్పు-చున్నది. 

ఊఈవత మున నీప్ప కరణమున “అను క్షే అనువదము శేదణ ను శ్రార్థమున ననుమాట 

యుండనగంగాన సంబోధనార్థమున ననుమూటయుు సూత్ర, మున నుం నక్క_ఆ లేదు, 

లింగాధిక్యమున నెట్టు బ్రభమ కలుగుచున్న నో సంబో భనాధిక్యమునను నటే పృథమ 

34 



966 బాల వ్యాకరణము 

సిద్ధించుట నిర్వివాదము గదా. మణటియు రూ పొంతరసంథానమునశై చేసిన పున్న పుంసక' 

స్రీ తుల్యక్వములను బున్నప్రుంనక స్త్రీ లింగములుగ భౌొవింపరాదను నభి ప్రాయముతోడ 

నూరి యిట్లు వివరించెననియుం వండి. శా స్ప్రీయలింగమునుబట్టియే ఘూయావాని 

కాయా వ్రత్యయములు నియమముగ మొట్టమొదట? గంఠోక్తముగ లింగమున కని 

విధించు నాయావిధుల వే సిద్ధించునని యు. దుల్య త్వాతి దేశము రూ పాంకరసం ఛానము 

నై యేర్పడిన దగుట దాని ననుసరించి రజ్జుసర్పభ్రాంతిని దల్లింగములుగ వాని నెంచి 

యనియతలింగములుగ భావింవరాదనియుం, గాన నవియు నియతలింగములే యగుటం 

చేసి “నియతోవ వసి తికము బ్రాతివది కార్థ'మను నిర్వచన మనిన్ధముం గూర్చునది గాదనియు 
విశ్వసించుట యచికమని తోంవెడి. 'తెనుంగున లింగము లేమియు మవాదమవాన వా 

తీత్వముల ననుసరించియే నంస్కృృృతసమములకును గొన్నింటి కాయా వ్ర క్యయములు 

సిద్ధించుటయుం బరికించిన లింగసమత్యాలి దేశమును లింగముగ నెన్నుట సూరి యొంచిన 

మార్హము గాదనియే తోంచెడి. చింతామణి “సర్వవిభ క్రిస్సంస్క్టృృతతుల్యా" అని సూ 

త్రించి సంస్కృతము ననుసరించియే యెల్లవిభ కుల యునికిని గమనించుకొనవ లెనని 

శాసించినదిగాన సూరి తదనుసారియై కారకవ,కరణమునకుం బాణినీయము నే యాధా 

రముగం గొ నెనని యెొజుంగవలయును, “ప్రాతివదికార్భ లింగవచనపరిమాణమా శ్రే, వ్రథ 

మా; అను కే అను సిధాంకకాము దీసరణి నూతగంగొని మాతృ పదమును విడుచుటం జేసి 

యేర్పడెడు ఫలితమును నుబోధముగ నీరీతిని సూత్రించెనని తెలిసికొనునది. 

కర్యంబున దితీయయగు, ౨. 

థాత్వర్థఫలా శ్రయంబు కర్మము నాయుడు. దేవదత్తుడు వంటక 

మును వండెను. పుట వంజె ననుమాటకు వంట "చేనెనని యర్థము. వంట 

ఘలము- చేయుట వ్యాపారము - వంట యనంగా6 బాకము - పాకమున 

కాశ్రయము కావుటం వేసీ వంటకము కర్శంబయ్యెనని మయెయుంగునది. 

టీ. కర్తార్థమున ద్వితీయావిభ కి సిద్ధించును. ధాత్వర్థఫలమున కాశ్రాయమగు 
నది కర్మ మనంబడును, “దేవదత్తుడు వంటకమును వండెను, వండెననంగా వంట వేనెనని 

యర్థము. వంట చేయుట చ్యాపారము. వంటచేయుటకు: బదార్భ ముడికి వంటకము 

కయారగుటయే ఫలము, కాన వంట చేయువ్యా పారమునకు వంటే ఫలమును వంట 

* యనుఫలమున కాశ యమగుటం జేసీ వంటక మే ఫల్యాశ్రయమును నగును, కాబట్టి 

యుడుకుటయెను ఫలమునందిన వంటక మునకు గర్శనంజ్ఞ యుం దద్వాచక మునకు 

ద్వితీయయు సిద్ధించెనని తెలియవలయును. పాకముజణభాగుగ నుడుకుట నందినది. ఆశ్ర, 
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య ము=ఆ ధార-మైెనది, స్థానమెనది. వంటకము=వండంబడీనది. మెత్తన యనుఫలమున 

'కాధారమగుటం జేసీ వంటకము కర్మ మయనని భావము, “కర్య ణి ద్వితీయా అనునది 

మూలము, 

“ఊఉ ద్లేశార్థమునందు ద్వితీయకు గుణిచియు ననుప్రయుక్తంబగు. సముచ్చయ 
నా జు ॥ 93 గ్రహణము కూర్చి జ్ఞాపనార్థము; అయ్యాది వ్యవహితంబును నగు అని శ్రిలింగలక్ష్ణ 

"జీషకర్త యర్గ విశేషమునం గర్భమున గూర్చి గుజిచు లను వ్రయుక్తము లగునని తెల్పి 

మెైబాలవ్యాకరణ పృకరణమును బూరించినాండు. అర్జవిశేష వ్ర కాశకములగు శబ్దము 

లగుట నివ్వానిమాట సూరి తలంవక విడుచుట యుచితమ. గుతిచియే కాల్మక్క్యమమున 

గులీంచి యయ, గుజిజలమ్యీము 'గుణటి=-డంచి” అనునదియే కాల కృమమునC గుఆించి 

గుజీచులుగ  ేర్పడెనని తోంవెడి. కూర్చుధాతు వ్ర్వార్ధకరూపము కూర్చి యగుట 
స్పష్టము. కూర్చిని మాత్రము మూలను 'కర్మవ వ్రవచనీయశే కూర్చి; అని కర్ణమును 

నొక్కిచూవ్చనవసరమునం గ ర్థార్ధక మునకు6 జేరందననని యన్నది. గుణిచి నన్న యభారత 

చ్రయంం _కృమయు్య్యును బి బి, తయముగ సంభావింవదయ్యు,. ఈవిధముం బరికింవ సంస్కృతే 

వ్యాక్ళతి వద్ధ తింబట్టి వారు (పృతయ ములుగ నాయాయర్స ములందు6 బేర్కాన్న వానికి 

సరియగు తెనుంగు పదములు ప వళ్యయలతణలకీతములు గాకున్నను తదర్శబో ధక ములగుటం 

(బ్రశ్యయములుగ నే ప్రావీనుపిు దదనుయాయులును నంగీకరించిరని గ్రుపింవందగును, 

చేతవర్ధ్యకంబు కర్తకగు, 3. 

థాత్వర్థ వ్యాపా రా శ్రోయంబు క ర్తనాంబడు,. చేవదత్తుని చేత 

వంటకము వండంబడియె - వండంబడియెననంగా  వంటచేయంబడియెనని 

యర్ధము- చేయుట కాళ యుండగుటం జేసీ చేవద తుండు క క_రయగయ్యి. 

టీ, “క ర్రరి కృతీయ అనునది మూలము. కర్త వాచకమునకుం జేత యను 

(స్మ తగియము గలుగును, ఛాత్వర్థమగు వ్యాపారమున కాధారమగునది కర్త సంజ్ఞ 

నందును, దేవదత్తునివేత వంటకము వండంబడియొను, ఇట దేవదత్తుడు పాకముచేయుట 

యను వ్యాపారమున కాశ్యయంండంగాన దేవదత్త శబ్దమునకు. జేతవర్శకము సిద్ధించెనని 

గృహీంచునది. వంటచేసినవాడు చేవదత్తుడుగాన వంట చేయుచ్యా పారమునకు చేవ 

దళతుం జే యాశ్ర్రయుండగుట స్పష్టము. వండంబడియొ ననుచానిచే వండంబడినవంటక మే 

చెప్పంబడుచున్నది గానం బూర్వసూత్రముచే దానికి బ్రథమయే గలిగాననియుు చేవ 

దత్తుండాఖ్యాతముచే.  కెప్పంబడమిని దద్వాచక్రమునకుం దృతీయ గలిగెననియుం 

'గ్రుహొంచునది, ఇల్లే క్రియ చేతం జెప్పంబడనపుడే యాయావానికి ద్వితీయాదివిఛ క్రూ 
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లగునని యెజుంగునది. _ చేయిశబ్దపునా వవిభ_క్లికళ్ళతీయాస ప్పమ్యేకవచనరూవ మిది 

యనియు సంస్కృత వ్యాకృత్యనుసారముగ నైన ప్రత్యయార్థ బోధం జేసి ప్రత్యయముగ 

సంభావ్యమరయ్యుననియం.: .దలంవందగు, 

చేతవర్ణకంబు హతుకరణంబులకు గ్రృహ్యాదియోగజంబగు 

పంచమికిని బహుళంబుగానగు. ౪. 

ఫలసాధన యోగ్యం బగువడార్థంబు "హాతువు, శ్రియానీద్ధిం 

ద్రికృష్రోవ కారకంబు కరణంబు. హాతువునకుః ధనము చెత సౌాఖ్యంబు 

గలుగు; విద్య చేత యళంబుగలుగు. పతేంబున వలనవర్ష్యకంబగు. కరణం 

బునకుః_ఖడ్లంబు చేత ఖండించె; ఫోలచేతం నూలనేనె; పతుంబునం 

దోడవర్ణ్యకంబగు. గ్రువ్యోది రరూగంబునందు:__జరాసంధుండు రాజుల 

చేతం గవ్చంబుగొనియొ. మైత్రుండు చె త్రునిచేత బుణంబుం గొనియె; 

ఈయర్థంబును నీచేత నెజింగితి. -ఈవృత్తాంతంబు వానిచుత వింటి - 

వతుంబున వలనవర్ల కంబగు. ఇ'త్య్యాదికంబు లెటుంగునదడి. 

టీ, తృతీయా ప్ప శ్యయములలో చే వేవేయే యర్థ ములందగునో యిటనుండి 

తెలువంబడు చున్న ది. ఇటే యాయా కొరక ములను నిస్లైళించునపు జాయా ప్రృశ్యయము 

లర్భవి శేషములందుం గల్లుట వ్ర, ల్యేకసూ త్ర ములచే నిరూపిళము, సంస్కృతమున విభ కి 

వృక్యయము లొక్కొ_కవిభ_క్టి కనేకములుగ నుండమి నర్భవిశేషములణే పేర్కొనుచు 

విభ క్షి విధించుట యగవడును, తెనుంగున నొక వభ 'క్రకిసంబంధించిన శబ్బరూవ వ (వృత్యయ 

ములు రండుమూండు నాలుగు నుండుట గన్న జ్రైడింగాన నాయాయిర్థముల యాం 

(పృత్యయములు గలుగునని యాయా కారక ములసందర్భ మున నిరూపింపవలసి వచ్చెనని 

తెలియవలయును. 

హపూతుక్రరణములకును, గృహించుట, (గృహించుట యర్థ ముగాంగల పదముల 

తోడ సంబంధమునం బంచమావిళ్ క నందిన వదమల పంచమికిని చేల యను వ (వృత్యయము 

బహుళముగా నగును, ఫలమును సాధింవ న ర్ధృమగుపదార్థ ము మహేత్రువు, వనిని సిద్ధి 

నొందింవ మిగుల నువకరించునది కరణము, *ధనముచేత సౌఖ్యంబు గలుగు: సౌఖ్య 

మనుఫలమును సంపాదింవ యోగ్యమగుప దార్థము ధనముగాన నది “హేతువు నాంబ 

డెడిగానం దద్వాచక ధనశబ్దమునకుం శేశవర్ణ క మోవిధిచే సిద్ధించెను. హౌతువునా? గార 

ణము, ధనరూప కారణము చే సౌఖ్యరాపశార్యము సద్ధించెను. ఇభ 'విద్యచేత యశంబు 
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గలుగు" అనునుదాొవహారణమున యశోరూవఫలమును సాధింవ విద్య య రవ దార్గ ముగాన 

విద్య యనుదానికిం జేతవర్ణ కము సిద్ధిం చెనని యొటుంగునది. ఈరెండుచాహృతులం 

దీవిధిచే హపౌతుకరణములకుం చేత వృత్యయము సిద్ధింపని వక్షమున 9 విధిచే భవనార్భ 

మునం బంచమియు వలన పృక్యయమాను నగునుగాన ధనమువలన సౌఖ్యము గలుగును. 

విద్యవలన రబశము గలుగు ననురూవము లేర్పడెడి. 'ఖడ్డంబు చేత ఖండించె; కోల చేతం 

గూల నేనె;-అనును దావృుతులందు. గృనుముగ ఖండనరూవవ్యాపారమును గూల 

చేయుట రూపమగు వ్యాపారమును సొధించుటలో నన్నిసాధనములకంటె మిక్కిలి 

రముపకరించినవి ఖడ్డమును గోలయునుగాన నవి కరణము లయ్యొననియుంం దద్వాచక 

ములకుం చేత యను వృత్యయము సిద్ధిం చెననియు గృహించునది. “జరానంధుండు రాజుల 

వలన గవ్చంబుంగొనియె:_*0 విధిచేం గచ్బమును గ్రహించుట రాజులనుండి 

'యయ్యెంగాన రాజుశబ్ద మునకు వలన వర్ణ కము సిద్దించెను. ఈవిధిచే గృవ్యాది యోగ జంబగు 

వంచమికిని జేతవర్థక ము సిద్ధిం చెడెంగాన రాజుశబ్దమునకం టె 9 చే నైన వలనవర్థ కస్థాన 

మున: జేశవర్ణకము నిలువ బశమున జరాసంధుడు రాజుల చేతం గప్పముగొనియె 

ననురూవము సిద్ధించెను. “కొనియె* అనునది గృవాణార్భ కము. యోగజము = నంబంధము 

వలన సిద్ధించినది. యోగమనంగ నన్వయము. ఇళ్లు “మైశ్రుండు చైశ్రునిచేత బుణంబుం 

గొనియె అనునుదావారణమున 9 విధిచే గృవాణార్భ మున జై తృవదమునకు సిద్ధిం 

చిన వలనవర్థకము స్థానమున సీవిధి చేం జేతవర్థ కము గలిగెనని గ్రృహించునది. “ఈయ 

ర్భము నీ చేత చెజింగిలి; ఈవృత్తాంతను వానిచేత వింటి. అనునుదాహరణములందు 

9 చే గృవాణార్భ మున “నీవా” అనువానికి సిద్ధించిన వలనవర్థ కము స్థానమున సీవిధిచే 

గ్రహించుట యర్భముగాంగల యొఆింగితి వింటి ననుపదముల యోగమునం జేత వర్ణ 

కము సీద్ధింపం బత్మున నేర్చడిన రూపములని గృహించునది. ఇటే పుచ్చుకొనియె _ 

తెలిసికానియొను = గ్ర హించెను = మొదలగునవి గృవాణార్థ కములనియుం6 దద్యోగమునం 

బంచమిోి వలనవర్డ్మ కస్థానమునం జేతవర్ష కము సిద్ధించుననియు జలిసీకొనునది. 

హీతుకరణములకు భేదమును సనుబోధము చేయుటకయి 'ఫలసాధన 

యోగ్యము- క్రి యాసిద్ధిం (బ్రకప్తోవ కారకము” అనులతణములను సంస్కృ తాను 

సారియె సూరి నిరూవీంచెను. “సౌఖ్యము.యశము.” అనునవి ఫలములుగాని వ్యాపార 

ములు గావు. కావున వానిని వ్యాపారములుగ నెన్నిి ధనవిద్యలను వ్యా పొరకరణ 

ములుగ నిరూపీంవ నవకాశము లేదు. ముణియు సౌఖ్యయశములంగూర్చ సాధనాంతర 

ములు విద్యాధనములే గాక యితరను లెనేక్రములు లోకమున. గన్న క్రెడిం గాన నవి 

మిగుల నువకరించుసాధనములు గాంజాలవు, 'ఖండించుట కూల నేయుటి అనునవి 
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'వ్య్యా పౌరములు, అట్టివ్యా పారములను సీద్ధింపం చేయుటకు ఖడ్డము కోలయుే మిక్కిలి 

యువయోగించునవి యనునంళ మవి లేకున్న నావ్యాపారము. సిద్ధింపకుండుటయే 

నిదర్శనము కాన ధనవిద్యలు హాళువులే ఖద్దముం సోలయం6 గరణములే యగు 

చున్న వని భేదమును గు_ర్దించునది. ఇందు ధనవిద్య్భలను సౌఖ్యయశము లనుఫలములే 

“పీతువులుగం జూవంబజేను. గుణఫలములకు సంస్క్టృృతవ్యాక ర్రలు చాతువులంగ 

నుదాహరించిన “ఫుణ్యమువేత వారి దృమ్షుండయ్యె. అధ్యయనముచే నివసించె” అశునట్టి 

యుదాహరణము లిందు. జావంబడవయ్యు, చుతవర్భ కము 'చేవర్భకమునకును నువలక్షణ 

మసి (గృహించునది. 

త్రిలింగ లక్షణ శేవకర్హ “కొన్ని యెడల, జేతవిభ _క్త్యర్థక వర్ణ కంబులకున్కు వలన 

పర్ణక్షంబునకును దణచుగ6 జేసి యన్నుప్పయు క్షంబగును. తజచుగ ననుటచే నొశా 

నొకచో  నేకవచనంబున ను కారంబుమోందిద్వి తీయయు దృతీయావిభ_క్ష్యర్థక 

మయ్యెడునని తెలియవలయును. ఈయర్భమునకు “ఇతర్మత్ర, చ ద్వితీయా” అనుస్థాన 

నియమశూన్యవిధియు నవకాశమిచ్చుచున్నది. అయ్యది యొక్కచోం బెక్కు చోట్ల 

కొక్కటియ చాలెడి” అనుస్తూ క్ర వివరణముల మూలమున నీవిధిని బూరించెను. ఇటో 

యిందు సూరి స్వతంత్ర శబ్బములను భావనంజేసీ గావలయుం బ్రాచీన గ్రంథములందుం 

దఆ-చుగ6 గన్చట్టు “మైె- మెయి-మయి-” అనుతృ తీయార్థ కముల మాట తలంవ లేదుః 

“నీచేత నెటింగితి-వానివేత వింటి” అనునిట్టివి సంస్కృతము ననుసరించి నిర్జిష్టములు 

గాని తెనుంగు సవాజమగు వాడుకకు మాత్రము విరుద్ధముగ 6 దోంవెడిం వలన వర్ణ క 

రగ మే సహజముగం దోంచెడి, 

కరణసహార్లతు ల్యార్హయోగంబులం దృతీయకుందోడవర్లకంబగు. స 
cp p ణె 

కరణంబునందుః.కోలతోడం గూల నేనె. సవోర్థంబునందు:__ 

రాజు నేనలతోడ వచ్చె-నేనాసహితుండయి వచ్చునని యర్థము. 
రుల రరూగంబునందు చై త్రూనితొ ద మైత్రు,ండు తుల్యుండు _ 

యక సి చతు న గై తృ కనుటం జెనీ చెత్రునకు మైత్రు డు తుల్యుండని తుల్యార్థ 

యాగంబున పుష్పియు నగు, 

ట్, కరణార్భ మునను, సహార మునను, దుల్యార్ధ యోగమునను నగు తృ తీయకుం 

దోడవర్గ కము గలుగును. అనం గా కరణార్భ కమగు ,శబ్దమునకును సహార్థ క మగు శబ 

మునకును దుల్యార్థ కములత్'డ నన్వయింబెడి శబ్దములకును దోడ ననుప్ర త్యయము 

సిద్ధించునని శాపము, కరణమన౦ (శ్రీ రోాసిద్ధిం దృీకృషోవ శారకమనియం క్ర ము, నమో 
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ర్థకమనం గలయుట, కూడియుండుట యనునర్భమి చ్చునది. తుల్యార్భకమన సమము సాటి 

నం యనునర్థమిచ్చునది. కోలతోడం సూలచేనె _కాలచేయుట గోల వ (వ,కృమ్ల్టోవ 

కరణము గానం గోల కరణమయననియుం దద్వాచకముకం టె; దోడవర్ణ కము సిద్ధించె 

ననియు నెణుంగునది. రాజు సేనలతోడ వచ్చె రాజునకు: బాసటమయై వచ్చినవి 

సేనలుగాన నేనలనునది సవార్ధకమె తోడవర్డ కము నీవిధిచే బొంబెనని (గ హించునది. 

"సేనలు సవోర్థ కమని యెణీలోంవ వీనాసహితుండయియనువిపరణమును నం వ్రానెనని 

గమనించునది" మై త్రునితోడ మైత్రుండు తుల్యుండు:---ఇందుం దుల్యవదము వై శ్రవద 

ముతో నన్వయించేడిం గాన మై శ్ర, శబ్దము తుల్యశబ్దయోగమునం దోడ్యవ ప్రత్యయము 

నంచెనని గ్రహించునది. ఇల్లే నరసాటి-సము: డు మొదలగు తుల్యార్థ రములతోడి 

యూగమునరు దోడవర్ణ కమగుట యూవ్యాము. తోడవర్షక మగునని సామాన్యముగ 

ననక కృ తీయకనుటం జేసీ తృతీయ వివశీంచునపు డే కుల్యార్థ యోగమున దోడ వర్ణ క 

మగుననియు లేకున్న కుషష్టియే యగుననియు దానం శ్రైత్రునప మైత్రుండు తుల్యుండను 

మొదలగునవియు సాధువులే యనియుం దృతీయకనుటం జేసి యను సూరి వివరణమున 

కభళ్గిప్తాయము, అనంగా సీతృతీయ, కువష్టిశైనటే యనియు సహజ కారకము తుల్యార్థ 

యోగమున షష్టియె యనియు భావము, కర్తృకర్తాదులందప్ప నెల్లయర్భ ముల సీ తుల్యార్థ 

మందేగాక సామాన్యముగ6 చెలుంగున కుషష్టియే ప్రా చీనకావ్యములందును సవాజుమై 

చూపవట్టెడి. (చూ. ప్రౌఢ, క ప, 18.) సంస్కృత వ్యాకరణ కారక, వృకరణము ననున 

రించి కారకముల విధిం చుటేగాని తెనుంగున కవి యనసవాజములై పొసంగమి నింబెన్నో 

యంశములు నిర్గ కములనుట యనుచితముం7ాదు. 

శి లింగలతణశేషక ర్త ““బఒకానొకచోం౭ దోడకుం బ్ర, ల్యేకవ, వ యోగంబునుం 

జాపళైడ కొన్నియెడల నుశబ్ద్య ప్ప వ యోగంబునం దోడకు లోవంబును వ్యవహి తత్వంబిను 

బహుత్వంబునం ఇనంబడియెడ్లో ఒకానొకచోం దోడకుం దోడుత నని దూపాంత 

రంబును గలదు, అయినను దానికివలె దీని కితర కార్యంబు గలుగదు.”” (ఇతర కార్యము= 

7 సూ త్రవిహితకార్యము 'మొదలగునద్రి ఆని యీ బాలవ్యాకరణ తోడ విధానమును 

బూరించెను. దీనింబట్టి తోడుతనుండి “తోడ-_తో* అనునవి యేర్పడినవనియు6 దొలుతటి 

రూవముతోడుత యనియు నిద్రే యర్గ వంతములగు శబ్ల భగములయతురములు లం ప్టము 

లగుట నానాంటికిం ద్రత్యయములయుత్న త్తి గలిగెనని యు బాఠకులకు నుబోధయమె 

గదా. 'సాహాయ్యము=తోోడు- వెంట ఆనునర్భ ములందుం దోడనని ప్రయోగము లగవడు 

చుండుట విదికము గదా ! దీనం గోడుశబ్దపు నన్నంతరూవమిదియనుటం బునరు కము, 

కవివ్యవహారమునను, నిది నేండ్కు తోటిగా మాజుట గాననగును, 
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వచ్యర్దాముఖ్యకర్త ంబునకు. దోడకువరకంబులు 
థి డా రా 

హైయికంబుగానగు. క, 

ల్ ॥ మైత్రుండు చె శ్రునితొడ నిట్లనియె మైత్రుండు చె త్ర న కిట్లు 

నిరు ప్రాయికం బనుటచే నొశకానొక చో దిషతీియయునగు 

టీ. వచ్ ఛాళువునకు భాషణమర్థము. వచించు-పలుకు-అను ఇెప్పు- మొదలగు. 

నవి వచ్ ధాత్వర్థక ములు. ఇట్టివచ్యర్థక భాతు పృ యోగమున వానియముఖ్యకర్మ మునకుం. 

దోడ వర కముగాని కువర్ల కముగాని సౌయికముగ నగుకు. ప్రాయికమనుటచే ద్వితీ 
మ ౬ ఈ, న్ 

యయుం గొన్నిచోటులందుం గావచ్చును. అన6గాం దోడకువర్థ్య కంబులు తబుచుగను 

ద్వితీయ క్వాచిక్కముగను |బృయోగములందుం జూవశ్రైడినని భావము, అను=పలుకు 

మొదలగు వచ్ ఛాత్వర్శక ములు (వృయోగింవంబడిన వాక్యమున ముఖ్య్యాముఖ్యకర్య ములు, 

రెండు నుండుట సహజము, అట్టివాక్యమున  చేశబ్దము ద్వితీయనేగాని యిళరవిభ_క్తీని, 

బొందందగదో యది ముఖ్యకర మనియు, _చేశబ్దము ద్వితీయను దృతీయాషష్టులను 

సందర్భానుసారముగం బొందందగునో యది యముఖ్యకర్థ్శ మనియు నెజుంగ వలెను, 

అముఖ్యమునకు గౌణమని వ్యవహారము గలదుగాన నముఖ్యకర్మ్య మును గాణకర్భ్య 

మని వ్యవహరించందగును, “మైత్రుండు వై'క్రునితోడ నిట్లనియె” ఈ వాక్యమున 'అనియె”, 

అనునది వచ్యర్థ కము. '“అనియో అనుదానికి మాటాడెననియు నర్భము. కాన నిది 

సామాన్యము నంతర్జ శకర్శార్థక మయ్యొడి. అనినమాట తీరును తెల్పునదిగాన “ఇట్లు 

ఇట్టిమాటను అనునది ముఖ్యకర్మ ము. అనినది వై త్రునిగూర్చిగాన: బేల్రవదమముఖ్య 

కర్త ము. ఇట్టు=అట్ర్ మాటను అ నెనను వచ్యర్థ మున కముఖ్యకర్శ మెన వై శ్ శబ్దమునకు 

9 య ఠా మలో దోడ కువర్ధళము లీవిధిచే సిద్ధింప వైశ్రునితోడ నిట్లనియె-చై శ్రున కిట్లనియె” అని రూప 

ద్వయము గలుగును. ద్వితీయ మైనం శై త్రుని నిట్టనియెనని రూవ మేర్పడును. తోడవర్షక, 
యోగమే యాం ధృ్యభాషాసహజముగం దోంచెడి, 

ఉపయోగంబునం దాఖ్యాత కుం దోడవర్షకం బగు, 2, 

నియమ పఫూర్వకవి ద్యాస్వీ కారం బువయోగం బనంబడు. రామ 

కృష్ణులు సాందీవునితోడ వేదంబులం జదివిరి-.సాందీవునివలన నని య రము. 

టీ, నియమముంగొని విద్యను గ్రహించుట యుపయోగశళబ్దమున కర్ణము. 

అఖ్యాత=చెవ్వువాండు=విద్యను జెవ్వు గురువని భావము. నియమమనంగా విద్యన భ్యసించు 

నపు డుండవలసీన కట్లుంచాటులని భొవము. నియమపూర్వకవి ద్యా గ, వాణమర్గ ముగా 
య గ p 
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గలవాక్యమున విద్య గ ఆపుగురువును జెక్పెడివదమునకుం దోడ వ చత్యయము గలుగునని 

సూత్రార్థము, “రామకృష్ణులు సాందీపునితోడ 'వేదంబులం జదివిరి;:_..ఈ వాక్యమున 

రామకృష్ణుల చేం 'జేయంబడు నియమఫూర్వకవిద్యాస్వీకారము వ (వ, కాశమగుచున్నది 

గాన వారలవిడ్యాగురువగు సాందీపుని. జెవ్వు సాందీవ పళబ్బమునకు. దోడవర్థకము 

సిద్ధించెనని యెజుంగునది. సాండీపునితోం గలిసీ చదివిరను ననిష్టైర్ధము తోడ వత్య 

యము వేరిక వేం గలుగు నేమో యని యనుమానించి సూరి సాందీపునివలననని యర్థమని 

వివరింతెనని యొటుంగునది. ఇట్టిచోటుల గృవాణార్భ మున : నాఖ్యాతకు వలనవర్ణ కము 

గలుగుటయ్ే తెలుంగు. వాడుకకు సవజమగాని కోడవర్డ కము సహజము గాదు. 

మజియు నొద్ద వద్ద యనువదముల చేర్పుతోడ బే యిట్రియర్థ మున నాఖ్యాత యొబ్వుట 

సవహాజమై. గన్పట్టును, ఇట్రనుటకు6 బై నూరివివరణమును, వ్యవహారమును, సంస్కృతము 

నందును సంస్కృ తలతణానుసారులగు లాకుణిక వ యోగములందును దప్పు నిట్టాఖ్యా 

తకుం దోడవర్భకమైన వయోగములం క్వాచిక్క_ము లగుటయును, బ్రమాణ 
బ్ర 

ములు. కానం గేవలము తెలుంగు వాడుకకు విరుద్ధవిషయ మిది యన నందియము లేదు. 

సం ప్రదానంబునకుం జకుర్ధ యగు. ౮. 

త్యాగోద్దేశ్టంబు సంపృదానంబు నాయడు జనకుండు రాముని 

ఫొజకుం గను నిచ్చెను. కొన్నియెడల నుద్దేశ్యమాత్రంబున కగు. 

వ్రురో పూర్లంబుకొొణుకు యల్ని ంపవలయు, చతురికి మాటుగా వషియె 
(థ్ థి © 

తలుచు గాం బ్ర యోగంబులం గానంబడియెడి. జనకుండు రామునకుం 

గన్యనిచ్చెను _ వురుషార్గంబునకు యత్నింపవలయు. 

టీ, త్యాగమన దానము. దాన మేవాని కీయం దలంతు'మో యన్వాండు 

సరిపష్కదానము నాంబడును. దానము చేయందలంచి యొవని నర్జునిగా నళత్కార్యమున 

నిర్దయింతు మో యశవ్వాడె సంపృదాన మనంబడునని సూరి వివరణమున కళిప్రాయము. 

సం ప్రదానము నాంబడువానిం జెవ్వవదమునకుC జతుర్భి విభ_క్షి యగును, “జనకుండు 

రామునికొఆకుం గన్య నిచ్చెను:;---ఈయుదాహరణమునం గన్యాదానవిషయమున 

రాముల డుద్దేశ్యుం ఢయ్యెగాన రాముడు సంవ, దానంబును దదాషచక మునకు6 

జతుర్భియు6 గొ అికువర్థ్ణకమును నీవిధిచేం గలిగెను, కొన్ని చోటులం ద్యాగము లేకున్నను 

దలంపంబడిన దానికే సంవృదానసంజ్ఞ యు జతుర్భియం. గలిగడి. 'పురుషార్భముకొటిక 

యత్ని ౦ంవవ లెను”: ఇందు యర్నించుటలోం బురుమోర్థ ముచ్దేశ్యముగాన నుచ్దేశ్య 
జ వ హార్రీవనచే పురుహోర్థశబ్బమునకుం జకుర్థి సిద్ధించెను, దానవిషయకో ద్దేశ్యమునను 
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నుడ్లేశ్వమాత మునను జితుర్తి కలుగనగునని ఫలితము. బఇట్లిస్టలముల నుద్దేశ్య మునకు 
య లీ (౮ టధథి అ 

శాస్త్రము చతుర్చియందు. గొటకువర్ణకము విధించుచున్నను వష్టియ తఆిచుగ 

వ్రయోగదృష్ట్రమగుటం జేని సూరి 'చతుర్శికి మాయగా షష్టియే తజచుగాం బ్రయోగం 

బులం గానంబడియెడిోనని వివరించవలసీ వచ్చెనని గ హంచున దె, దీనినిబట్టి తెలుగున? 

గుహ షష్ట కిళరశారకములకం టెం గలబలము పౌఠకులప నుబోధమయ్యొఢడి, “రామునకు _ 

పురుషోర్భ మునక” అనుసీ ఇండును గ్రమముగం ద్యాగో దేశ క్రేశ్యమా త్ర ములకుం గువష్టి 

యగుట కుదావారణములుం, ' 

నిమితారక వ యోగవిషయమునను గొఅకువర కము వ,యోగదృష్ట్రము. కొల 
థి (WU కై (WW లు 

కను దానికి. బ్రయోజెన మర్భముగాన ఫలార్భకమగు నిమి త్రాదులస్థానము నది యందుట 

యుచితమె. కొజుమాలీ త్యాదులందు: బ్ర యోజశార్భకమై  కొజ వృ ల్యేకముగ గన 
పడుట 'తెల్లము. మ౭కియు6 జతుర్తికిం భొంటెవర్గ్ణ కము స్కాచీన వ యోగదృష్ట మగుటం 

య 0 ౬ ) (GU టి 
జేసీ త్రిలింగలతణశేషకర్త “చతుర్థికిం బొంటెవర్షకంబు నగు అని యీసూత్రమును 

బూరించినాండు. “కయి ఆనునవి వని “ఐ.అయిి” చేరుట చే నెనవిగాన 

నానిని చతుర్ధి స్వతంత, ప్రృత్యయములంగ శెక్యాంవ నక్క_అ'లేదు గాని యోాలత్ణక ర్ర 

దానినిసూడం జతుర్తీ పత్యయముగా నెన్నుటంబేసి కొటికు వర్గ కస్థ్తానమునం బఠ్షమున 
థ్ / ఇ థి 

నవియం నిల్వవచ్చునని గ్రృహించునది. 

అపాయ భయ జుగుప్పా వరాజయ ప్రమాద గృహణ భవనత్రాణవిరా 

మాంతద్ధి వారణంబు లెద్దాననగు దానికి వలనవర్లకం బగు. గా, 

అపాయము - విశేషము. భయము - వెజువు, జుగుప్ప - వవ 

వరాజయము - డయ్యుట. వమూాదము - పరాకు. గృహణము-కొనుట- 

ఎలుంగుట - వినుట-9త్యాది. భవనము - పుట్టుట. శ్రాణము-కాచుట. 
విరామము - నిరమించుట. అంతర్షి - మజుంగుట. వారణము - వారిం 

చుట. అపాయంబునకు:మైత్రు, ౦డు రాజ్యంబువలన భృ ఛష్టుం డయ్యు. 

భఛయంబునకః:_చోరునివన ఫ ఛయవడియు. జుగువ్నక:-_పాపంబు 

వలన నేవగించె. పదాజయమునకు:___అధ్థియనమువలన డన్సె.వ్రమా 
దంబునకుః_ పాడివలనం బరాకువడియె. గృహణంబునకుః== మైత్రు ని 

వలన ధనంబుగొనియె. భవనంబునకు: _మనువ్రవలనం బ్రజలుపుట్టిరి. 

త్రాణంబునకుః_చోరునివలనంగా చె. విరామంబునకుః__భో గంబుల 

వలన విరమించి. అంతరిక కృష్ణుండు తల్గీవలన దాగా. వారణంబ్లు 
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నకుః_--శ్ కంబువలన వారించె. ఈపంచమికి షష్టియుం గొండొకయెడల 

నగు. చోరునకు వెజ చె-పావంబున శకేవగిం చె_అధ్యయనంబునకు డన్పె- 

పాడికిం బరాకువడియె - మనున్చునకు నియ్యకుండు పుళ్లు ఇత్యాదు 

లూహాంచునది. 

టీ. విశ్లేవభయాదుల నేది గలిగించు నధ్ధానిం జెప్పువదముమో౭ద వలనవర్ధ కము 

గలుగును. ఆ పొయమన వి'శ్లేషము, వి్తేషమనం గా నెడంబాటు-విడివడడుట యని భావము. 

భయమనంగా వెఆపు, భీతి యని యర్థము. జుగువ్చ యన నేవగింపు. పరాజయమన 

నలయుట. వ్రమాదమనం బరాకు-వీమజుట. గృహాణమన గ్రహించుట. వినుట-కొనుట- 

తెలియుట. ఎలుంగుట మొదలగునవి గృవాణార్థ కములు. భవనము - పుట్టుక - ఉఊక్పేత్తీ 

యని యర్థము, .కతాణము=రతీణము, ఏిరామమన నుడుగుట మానుట యిని భావము, 

అంతర్జియన వుబుంగుట-దాంగుట యిని యర్థము, వారణము ౬ వారించుట = మరలించుట 

యని యర్థము. పైని పేరా-న్నవి చేనిమూలముగం బుట్టునో దానిం జెవ్వపదముకం'టె 

వలన (వ త్య్యయము గలుగునని సూ తార ము, “మైత్రుండు రాజ్యంబువలన థ్ వండయ్యె” 

మెత్రునకును రాజ్యమునకును చెడ బాటు గలి7. ఈవిశ్లేషము రాజ్యావధిగాన రాజ్య 

శబ్లముమో౭ద నీవిధిచే వలనవర్థకము గలిగెనని గృహించునది, “వోరునివలన భయ 

వడియె” భయము గలుగుటకుం జోరుండు మూలముగానం దదా్యచకముమోంద వలన 

వర్ణ క మోవిధి చే సిద్ధించెను. “పొవంబువలన నేవగించో వీవగింపు గలుగుటకుం బావము 

గారణముగానం 'బావళబ్దమునకంటె వలన్మపృత్యయము గలిగౌను. 'అధ్యయనమువలన 

డన్నె* బడలికనందుట కధ్యయనము మూలముగాన నధ్యయనశబ్ద ముమోంద వలనవర్థ 

కము సిద్ధించెను. “పొడివలనం బరాకువడియె” వరాకునకు పొడి యవథిగానం బాడిశబ్ద 

మునకం టె వలనవర్థ కము గలి గ. ధర్మ మేనుజేనని భావము, ' మైక్రునివలన ధనంబు 

నోనియొ ధనగ్హ వహాణమునకోు మత్తు డవధిభూతుండుగాన మెత్త వాచకమునకు వలన 

వర్భక ము గలి గెను. ఈయర్థంబు వానీవలన వినియెి ని త్యాదులు గ్రృహణార్జృకముల 

కుదాహృతులు, “మనువువలనం బ్రుజెలు పుట్టిరి” (వృజలయుక్చ త్తికి మను పవధిభూతుండు 

గానం దద్వాచకమనుశబ్బముమోంద వలనవర్థకము గలి. “వోరునివలనంగాచణె” ఇట రత 

ణము చోరమూలకముగానం జోరవదముమోంద వలన పృత్యయము సెద్ధించెను. “భోగం 

బులవలన విరమించెను ఇట విరామమున కవధి భోగముగానం దద్వాచకభోగశబ్దము 

నకు వలనవర్శకము గలిగె. “కృష్ణుండు తల్లివలన దాం ఇట దాంగుటకుం దల్లి యవధి 

గానం దల్లిశబ్బము వలనవర్థకము నంచెను, “శోకంబువలన వారించె ఇట దుఃఖవంతునకు 

దుఃఖమునుండి వారణము జరిగెంగాన దుఃఖవాచకమగు శోక్షశబ్దమునక మింద వలన 
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వర్భకము సిద్ధించె. ఈనూ త్రముబే నగువంచమికి బదులుగ6 గొన్ని యుదాహరణము 

లందు6 గుషష్టియం. బ్రయోగములం దగవడునని యావంచమి కను నూరివివరజణమున 

కభిప్రాయము. “చోరునకు 'వెజబె:---ఇచ్చో వలనవర్ష్యకమునకుం గుషష్టి కలిగెను, 

ఇట్టే తక్కిన యుదావారణములందు వలనకుం గువర్భకమగుట యూహ్యము, 'తేలుం 

గున గువష్షి తక్కిన కారకములకంటె బలమనుట కీసందర్భ "మొక నిదర్శనము, వలను 

శబ్దము నన్నంతరూవ మిదియనుట స్పపష్త్యము, కాల్యక్యమమున నిది “వల్లి అనురూప 
అ లు UW యం 

మం దె. “చలిమలవల్ల నుల్ల సీలు; దత్నీణాంసచూచుకనయన (వ,కంవగుణసూచన లే మియు 

వల్లంగావు అను మనుచకిక్ర పౌరిజా తొపవారణ పృ యోగములలో మొదటిది ప్రత్య 

యమగుటను, ఇెండవది రూపాంతరవరిణామమందిన విశేషణశబ్దమగుటను ఏిశదవఆ చెడి. 

ఇటే వలంకులను రూవమునుండి వంక యేర్పడి వంచన, వ (వృ త్యయార్థాభి దాయకమయ్యె 

ననుట యుచితము. (15 A. D-) శ తాబ్దికిబూర్వ మిట్టివి గ్రాంథికభాపను దోంవమి 

నొ; రూపొంతరములను గూడం చేరొనుట గృంథవి సతి కారణమును, తన మార్హ ము 

నకు సరివడనిదియును నగుటన్యొ; యిటి వానిని బ త్సయములుగ నూరి శెక్కాంపం 
టు UU 

డయ్యె. ఇ ట్లనుటకు “కండి (ఇదే కూడ మైనది అనుదానిని బృత్యయముగ గణింప 

కుండుటయు నొక సృమాణము. 

ఉండివదం చొకానొక-దో వలనవర్ణ కంబున కను ప ప్రయు రృంబగు, ౧౦, 

హిమగిరివలననుండి గంగవొడమొ - నాకంబునలననుండి నార 

దుండు వచ్చి. 

టీ, “ఉండి” ఇది యుండు ధాతు క్వార్థకరూపము. వూర్వసూ త్ర ముచే సిద్ధిం 

చీన  వలనవర్థ మానకమో(ద 'ఉండి అనువదము గలుగును, అనువృయు క్రము= వెంట 

గలుగునది. వలనవర్థ్య క్ర మున కవ్య వహిళవర ముగ నుండి యగునని తాత్పర్యము. బది 

వలనవర్థ్యక్షము 'వెంటనుండి సంచవమ్యుర్భమును బాగుగ చలిపెడి “హీమగిరివలననుండి 

గంగపొడమె” ఇట భవనార్థమున నవధిభూశమగు హీిమగిరికిం బూర్వసూ త్ర ముచే 

వలనవర్ద కమును సీసూూ త్ర ము చే దొనిమోంద నుండివదంబును గలి7ంగాన “హిమగిరివలన 

నుండి యనురూవ మేర్పడెను, 'నాకంబువలననుండి నారదుండు వచ్చె” ఇట నారదున 

కును నాకమునకును వి'శ్లేషము గలిగెంగాన విశ్లేపావధియగు నాకమునకుం బూర్వసూ క్ర, 

ముచే వలనవర్థకమును నీవిధిచే వలనమింద 'నుండివదంబును సిద్ధించి “నాకంబువలన 

నుండి” యను ప్రయోగము గలిగను. ఈయుండిపదనువధిని స్పష్ట్రవజి చునది గానం దన్గూల 

చు వలనవర్ష్మక మును సార్భ కమయ్యెడి, 
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ఉండిశబ్దము పరంబగునపుడు వలనకు డ్నితీయాస ప్తములు 
ప్రాయికంబుగ నగు. ౧౧ 

వనమునుండివ చ్చె - వనమందుండివచ్చె - జారినుండివ చ్చె ఊోర 

నుండివచ్చె. ననమునుంచి ధనమునుంచి యని యుంచిశ ఖాను ప్రయో 

గంబుతోం గొందటు వ్యవహరించెదరు గాని యది సాధుకవి వ యోగా 

రూఢంబుగాదని యెటుంగునది, 

టీ, వలన కను ప్పయుక్తమైన యుండిపదము పరముగ నిల్చి యుండ వలనవర్థ్మక 

మునకు దికితీయగాని స సష్పమిగాని తట చుగం గలుగును. ఉఊండిని దరువాత నుంచికొనిన 

వలనకేగాని యుండిలేని వలనవర్హ క మున కీవిధి గలంగదని గృహించునది. ఉండి వంచ 

న్యుర్గ ప్ర కాశకమగుట నది నిల్పియున్న ద్వితీయాస_వ్తములలో నేది వలనవర్ష్మకమున 

చై నను బం చమృర్థ స్ఫురణమునకు భంగము గలుగదుగాన నుండి వెంబడించి యున్న వల 

నెకీ ద్వితీయాస ప్రములు గలుగుట సంభవించె. సొమాన్యముగ ద్వితీయాసప్పములన్నను 
'ను.న.అందు” అనునవియే గలుగునని గహించునది, 22 చే సప్తమికి ద్వితీయ యగుం 

గాన ద్వితీయ స _వ్రమ్యర్థ బోధకమగుట స్పష్టము. అవధిభూత మధికరణార్గ క్ష మగుటయు 

స్పష్టమె. కాన నవధిభూతవదార్గ వాచకములకు వలనపర్థకమే గాక స్నవ్దమియు సప 

న్యుర్థకద్వి తీయయు సంభవించుట సవాజమె. కాని యుండివద మున్నపుడె యవధి 

భూకములయధికరణత్వము స్పష్ట్రవడియెడింగాన నాస్థ్రితియం డో వలనకు ద్వితీయాన ప్ప 

ములు గలి'గెడి, ఉండి యనుదానికి వనీంచి యని గదా యర్థము, వాసస్థాన వమధికరణ 

మగుట శడ్డంకి లేమి స్పష్టము. 

“వనమునుండి వచ్చె_వనమందుండి వచ్చె” ఇట వచ్చినచానికిని వనమునకును 

విశ్చేషమయ్యొంగాన విశ్లేహావధియగు వనమునకు 9 చే వలనవర్ల కమున్కు నావలనకు 10 'చే 

నుండియం6 గలిగి “వనమువలననుండి” అని మైనపిదవ నీవిధిచేవన్తైన ద్వితీయాస వములలో 

ద్వితీయ గల్లినవతమున “వనమునుండి వచ్చెనినియుం, సప్తమి యైనవతమున “వనమం 

దుండి వచ్చె'ననియు రూపము లేర్పడును. ఇట్లే వలనకు ద్వితీయ గల్రినవకుమున “ఊరి 

నుండి వచ్చె'ననియ్యు స వ్పమి సిద్ధించినయెడల “ఊరియందుండి వచ్చె'ననియు రూవము 

లగుటను గమనిం చునది. _ప్రాయిక్ష మనుటంశేసీ సాథారణముగ నుండివదము వరవుగు 

నపుడు ద్వితీయాసపములే వలనస్థానమునం జూపట్టుననియుం వలననుండి యని యుం 
డుట క్వాచిక్స్కమనియు సూచితము, ఆధునికులు కొంద జుండివదమునకు బదులుగా 

నుంచిని వలనమాందం జేర్చి వలన కది పరముగా ద్వితీయగూర్చి “వనమునుంచి వచ్చె? 
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ధనమునుంచి కలి గెననురీతిని వ్యవవహారింతురుగాని యీారీతి స్రాచీనకవిప యో గారూఢము 

గామి నగ్రాహ్యామని సూరి వ్రాసిన “పనమునుంచి ధనమునుంచి” యనువివరణమున కళిస్రా 

యము. సాధుకవి వ్ర యోగారూఢము=మంచికవియని ప్ర సిద్ధి కెక్కి-నక వియొక రా గ్రంథ 

నలం బ్రసీద్ధము. తత్వమరయ వనమునుంచి వచ్చె నిత్యాదులందు “వనము నట నునిచి 

యిటకు వచ్చె ననునర్థ మును 'బెల్బుచు6 బ్ర ధానముగ నుంచుథాతు 'క్వార్ధకరూపము వన 

మునకునువచ్చినవానికిని నైన విశ్తేషమును నుండిపదమువ లెనే | పృకటింపం జాలియున్నది 

గాన నిట్టి వ్యవహారమును సరసమే యని యంగీకరించుట యసముచితము గాంజాలదు. 

లాతణికులు వ్యవహారమును గాక సాధుకవివ్యవహారము నాధారముగ6 గొనువారగుటం 

దదారూఢము "గాని దాని నగ్రావ్యామని తలంతురుగాన లాతణికుండగు సూరి లాఠతణిక 

మార్గ మునే యనుసరించి యావివరణమును వ్రాసెనని గృహీంచునది. అందును నాంధ్ర, 

వాజ్య యమున బ్రాచీనపుం గావ్యభాపష నే సాధువుగ నెన్ను సూరి యిట్లు వ్రాయుట వింత 

గాదు, సూరి వలనకు నష్పమి యగుట కుదాహరణము నందుపర్ణ కము చేర్చియేగాని నవ 

ర్ధృకమును గూర్చి యుదావారింపకుండుట చేతను ద్వితీయమోంది యుండికిని నంద్వితర 

స_్పమ్యర్థకములమోంది యుండికిని లోవము కవిప,యోగదృష్ట మగుట వేతన్సు ద్రిలింగ 

లతణశేషకర్ట “ఉండివదము వరమగు-చోవలన కందువర్ణ కమట్ల నవర్శకంబునగు' అనియు 

“వలన కాదేశంబగు ద్వితీయాస ప్రములమోంది యుండికి లోపంబు బహుళంబుగానగి 

అనియు న్యూ త్రించ్చి, “బహుళ గహ ణముచే నందుమో:ది యుండికి లోపము గలుగదు. 

ఈ సూత్రము నిట్లు చెప్పుటకు నంద్వితరస _వ్పమ్యర్థక వర్ద కములమోందియుండికి లోవము 

వచ్చుట ,పృయోజనంబు" అని వివరించి సూరి యీాసందర్భమును  బూరించినవా౭డు, 

ది్టతీయాసక్షిక్టములను సామాన్యవి ధానమునం జేసియే యందువర్ల క మెట్లట్ట నవర్ణ కమును 

సూరికి సిద్ధించుచుండుటంజేనీయు, ద్వితీయమోందనున్న యుండికిని స _ప్రమ్యార్థకముల 

మాంద నున్నయుండికిని లోవము ప్రాచీన ప్రయోగములం దగవడమిం జేసియు, సూరి 
ల 

లి లింగ లత కేవ మార్హ ము నాడరింవండయ్యెను. నిజమరసీనను నిశ్తేషావధి "లేక యధి Uy 
కరణార్థమును స్పష్టపణుపంజా లెడు నుండిని లోవీంపం జేసీ వ్యయోగంచుట యర్థపుష్టికిం 

గొంత యనక తీరదు. కావుననే యిట్రియుండి లోపించిన (వ, యోగములు దొలుతటి 

తెలుంగు. గబ్బముల మృగ్యములయ్యొ, నన్నయ ప, యోగముల నుండి పరముగా స్త 

మియె దృష్ట్రము. సప్పమోస్థానమున ద్వితీయ రానురాం గలుగ ద్వితీయయు. దోంచి 
యుండనగును, తృతీయార్థ కమగు “చేసీ అనుదానివలె “ ఉండి-ఉంచి” మొదలగునవి 
విభ_క్షులమోంద నన్నువృ్యయు క్రములగునవి గావునను, వీనివై విభ _కృ్యర్ణములుగాని విభ క్రలం 
గాని వేరవుగావునను, విభ క్ష ల ములను స్పష్ట్రపజిచునవి గావునను, నిట్లు విభ క్త 
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ములం జెప్పునవి విరివి నగపడును గావునన్ను వీని ననువ్య యు క్షశబ్దములుగన్మే సూరి 

నంభావించెననితో వెడి. వాకస్టమునందలి వదములకుంగల నంబంధమును చెల్పునవి 

ల గ బ్గా సగ చ,శ్యేయములగునను సామాన్యల క్షణము గృ కాంచి యానంతరలాత్త ణికు లిట్టి వానిని గూడ 

విభక్త న్రీర్ణ ములుగ భావించియంంందురనియు6, బ్రౌచీనమ తానుసారియై నూరి యట్లు 

శేయండయ్యెననియుం దోంఖెడి 

కంకువర కం బన్యార్థా దియోగ జం బగు వంచమి కగు. ౧౨. 
ళ్ 

రశామునికంజు నన్యుండు 'ఛానుష్కుండు లేడు - లోభంబు 

కంశు నితరంబు దోషంబు లేదు. ఇచట షష్టియు నగు... రామున 

కన్యుండు థానుష్కు.౦డు లెండు. అన్యము - ఇతకము - వూర్వము - 

పరము - ఉత్తరము ఇత్యాదు లన్యాదులు. 

టీ, అన్య మొదలగుపదములతోడి యన్వయమున నగు వంచమికిం గంటెపృత్య 
యము గలుగును. ఒకదానియండైన యతిశయమును బోధింవవలసీవచ్చినపు డితరమును 

జూపవలసివచ్చును గాన నట్టియెడల నన్యార్థకములు (వ్యయుూక్తము. లగుటయు వాని 

తోడ నతిశయవంతమగువ దార్థమును జెప్పుపదము కంటె వర్భకమును బొంది యన్వయిం 
చుటయు సవాజములు, ఈసూ త్రము క్రింద నిచ్చిన యేనును నట్టి సంస్కృ్భృతపదము 

లును గాక యింక నట్టివానికి సమానార్థక ములు గాందగు సంస్కృ తాచ్చిక్రములును నన్యా 

ర్థములై యాదిపదగ్రావ్యాము లగును, “-పెజ= వేళొకీ మొదలగునవి యా చ్చి కాన్యార్థ 

ములు,' “రామునికంటె నన్యుండు ఛానుష్కు.0డు లేండు. ధనుర్విద్యాపొాటవమున 

రాముని మించినవాండు లేడను విషయమును వ్య _క్రీకరింప నేర్పడిన యీవాక్యమున 

ధనుర్విద్యాతిశయము గల రాముని చజేప్పెడు రామశబ్దమునకుం బంచమిని గంటెవర్ట్యక 

నున్యశబ్లాన్వయమున నీవిధిచే సిద్ధించెను. “లోభంబుకంటె నితరంబు దోషంబులేదుి 

ఎల్లదోషములలో లోభమనునది పెద్ద దోషవాను విషయమును విశదీకరింవ నేర్పడిన 

యీోవాక్యమున లోభముయొక్క_ యతిశయదోషత్వమును దెలుపున్నదై పంచమిని గంటె 

వర్మ కంబన్యార్గక మగు నితరశబ్దరౌారాగమున లోభ శబ్ద మునకు గలిగెను. ఇట్టిచోటులం 

గం టెవర్ణ కస్థానమునం గుషష్టీయు నయ్యుడి కాన “రామున కన్యుండు ధానుమ్కుండు 

లేడు? అనుమొదలగు వ్రృయోగములు సిద్ధించెడి. కవిప్రయోగారూఢ్నమైనను గువర్థక 

మిట్టి చోటుల నర్గపుష్టిని గలిగింవనియట్లు తోంజెడి. “కంటె” అనునది నిజముగ “క- 

అంటేన్” అనువానియోగమున వ్యవహారమునం గల్లి నను భూత కాలికమధ్య మైకవచన 

మగునను ధాతురూవము (అంటివి మోంద “ఏసి” అనుదానింగూర్చి వకారలోవ మొనర్శి 
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యేని శభే కారమును లోవింవంజేసీ “అంచేని అనునంకేవజికే వ్యాకృతింబట్టి సాధింప 

వలనువడుచుండుట చేతను, “అంటే” అను దానిలోని “టే మాంది యేనిశబ్దపు చేకారమునకు 

ప్రాస్వము సాధథింవ నవకాశము లేకుండుట చేతను, నెదుటనున్న వానినిసార్చియే. గాక 

సామాన్యముగ _ సెల్లవానివిషయమును నిది తెల్పవలసి వృయు క్రమగచుండుట చేతను 

లాక్షణికు లా చిక్కులలోం బడక (చశ్యయమనిరి. కన్న :ఎ--(కు శ అన్న) అని సాధింప 

నగుంగాన దీనిని బృత్యయమనరైైరి* అని సామాన్యదృష్టికి వీనిిషయమునన్లాన లాత్ష 

ణికాశయము తో చెడి. 

కంమువర్ణ కంబు నిర్ధారణపంచమి కగు, ౧౨. 

ఎచ్చట నిరార్యమాణంబు జాత్యాదుల చే 'శేదంబు కలిగియుండు 

నచటం బంచమియగు-ఆ పంచమికిం గంకె వర్ణకంబగునని యర్థము. 

జానపదొలకంళు నాగరులు వివేకులు. నూనవహోనికంకు మరణము 

మేలు, 

టీ, నిర్ధారణనున నిశ్చయము. వేలు చేయుట. నిర్ధారణము జాతిగుణ క్రియల 

కగును. వేర్వేలుజాతులలో నొకజాతికిం గాని వేచ్వేబుగుణములలో నొకగుణమునకుం 

గాని చేరేలు వ్యాపారములలో నొక వ్యా పారమునకు6గాని నిర్థారణ ము చేయవలసి 

వచ్చినపు డట్టినిర్ణారణమున కవధిభూతమగుదానిని బోధించువదముమోందం గంటె 

వర్ణ్శకము గలుగునని భావము, దీనింబట్టి పంచమోనిర్థారణమున నిర్ధారితమగునది స్వ 

జాతిలోం గాని న్వగుణములోంగాని స్వ వ్యా పొరములోం గాని యుండినది గాకుండునని 

"తేలినది. నిర్ణార్భ్యమాణము=నిశృయింవంబడునది. ఈవంచమోనిర్థారణమున నిశ్చితమగు 

నది జాతిగుణ క్రియలచే ఛేదమునే గలిగియుండునని యూ శ్రీ ంఏ సూరివివరణమున 

కషిప్రాయము. ఇందు నిర్థార్యము తనజాలిగుణ కృియలకంటె "భేదించి యుండునని 

తాత్పర్యము. “జానవదులకంటె నాగరులు వివేకులు.” ఇట నాగరులు నిర్ధార్యులం, 

ఇట్టి నిర్ధారణ మున క వధిభూతులు జానవదులు గానం దదాష్టచక మునకు గం టెవర్ధ్యకము 

సిద్ధించెనని గృహించునది, ఇందు నిర్ధార్యమాణులు నాగరులు జానవదులకంటె ఖిన్నులు 

గాన నిర్థార్యము జాతిచే ఛేదంబె గలిగియున్నదనుట స్పష్టము. “జానపదులు వేణు, 

“నాగరులు వేటు”. అనునంశము తెల్లము. “మానహానికంటె మరణము మేలు.” ఇట 

మరణము నిర్ణంర్యము. ఇత నిర్భంరణమున కవధి మానహాని గానం ద దాష్టిచకము మాందం 

గంటెవర్ష్య క మూవిధిచే సీద్ధించెను, చమూనవాోని మరణములు శ, 

మరణ క్రియ వేణు, కాన నిట నిర్ధార్యమాణమగు మానహాోని క్రి 

యలు, మానవశని వేయు, 

య నురణ,కి యక ణ్యక్కియ ంటై 
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భిన్నము గానం | గీయచే భిన్నమే యనుట స్పష్టము, ఒశేజాతికిని గుణమునకును తీయ 
కును సంబంధించినవానిలో నాజాతిగుణ కి యలయం బే సామాన్యవిశేవథర్య వివక్ష వే 

నొకదానిని వేణుచేయుట జరుగు నెడల నట్రైచోటుల నవధిభూకమగు దానికి 16 చే 

లోవలవర్హక మగుట నరయునది. అవధి యనలా హాద్దు. మేర, చేనిదృష్టితో చేలు 

వేయుట యయ్యెనో యది యని తాత్పర్యము. దీని విస్తృతి 16 సూత్రమున 
నరయునది, 

పట్టివర్ణకంబు హేతువులగుగుణ క్రియల కగు. ౧౪. 

జ్ఞానముంబట్టి ము క్తుడగు - నీవ్రవచ్చుటంబట్టి ధన్యుండ నయితి. 

ప్రిచట వలనవర్ల కంబు నగు - జ్ఞానమువలన ము కుండగు. 

టి, “పట్టితి శు చందమా గుణే హేతో” అనునది మూలము, హేౌతువునా౭ 

గారణము. హేతువులైన గుణ క్రియా వాచకములగు శబ్బములమోందం బట్టివర్శక మగు 

నుం ' జ్ఞానముంబట్టి ము క్టండగును ఇట ముక్తుండగుటకు హేతువు జ్ఞానము. ఇది 

గుణము. కాన ముక్తత్వమున హహేతువస జ్ఞానమును బోధించు క్ఞైనశబ్ద మునకుం బట్టి 

వృత్యయ మోవిధిచే సీద్ధించెను. “నీవు వచ్చుటంబట్టి ధన్యుండ నయితి” ఇట ధన్యత్వమున 

వచ్చుట యనువ్యా పారము హేతువుగాన వ్యాపారవాచకమగు వచ్చుట యనుదానికిం 

బట్టి వృత్యయ మావిభానముచేం గలిగె. వట్టి పరమగునపు డిట్టిచోటులందు వలనపర్ణ క 

మును బ,యోగదృష్టముగాన జ్ఞానమువలన మొదలగు రూవములును గలుగును. పటి 
ల ఠం ల లు 

పరమగునపుడు నుమాగమవిధానము చేయకపోవుటంబట్టి “జ్ఞానముంబట్టి-వచ్చుటంబట్టి. 

అనునట్టిరూవములు బాల చ్యాకరణమునుబట్తి సీద్దింవ కున్నవి. “అందు వటెళూర్పి విభి క్రి 
లు అ థి లు ఎవి 

షు” అని యాధర్వణము నుమాగమము విధించెడింగాన దాని నిట నెరవు తెచ్చికొన 

వలెను, “అన్నుక్షమన్యతోో గ్రావ్యాక్” అనునఖియుక్షో క్రి గలదు గదా ! వట్టుథాతుక్వ్వార్థ 

కము పట్టియన్న నది సకర్మకమగును గాన దానితో నన్వయించునది నువర్ణ కాంత మై 

యుండుటసవాజంబ. కాషర్ల కము తి లింగలత ణశేషక ర్హయన్నట్లు ూక్రర కమగుటయు 
చి రారు WU లారి లం 0 

నైజమె. కాని నువర్థ్ణ కాంత ద్వితీయారూవముమోంద నే, యవ్యవహితపరముగ శే 

యుండుటంబట్టి పట్టికిం (బ్ర, త్యయక్వమును, దానిముండటిది నుగాగముముగుటయును గలి7 

ననందగును, సూరి నామవాచకములమోందనే వట్టి పర్ణ కమగుటను జూపుటంబట్టి త్రిలింగ 

లక్షణ శేషకర్త “కొన్నియెడల హౌతువునం దన్నంత్యక్రియలమోందను బట్టివర్థ కమం 

విభాషనగు” అని నుజ్యుంతములమోందం గూడం బట్టి వర్ణ క మగుటను వలయ్యాదియోగ 

జముంబోలి నుద్యంతము భావాక్థకమగుటను దెల్బు చు నీస్యూత్కమును బూరించి నాడు, 

‘ అద్య అక ర 3 ల 'మంచేపులం బ్ర సన్నులం జేయిన్ మృడునకుంబని ఆను పొండురంగ మాహాత్ల్యాది కః 

86 



982 బాలవ్యాకరణము 

చృయోగ ములందు సోజ్భాంత ము భా వార్థకమగుట (వ్రసేద్ధముః కాన నామవాచకమగు 

నిధ్రానివెంబట్టివర్ధ కము పొసంగుట యజచితంటె. జీత్తు వరంబగునపు ఢుత్వమునకగు 

నఠ్వము నాదిగంనొని యనుటంజేనీ నుబ్యంతమున కన్నంతమనువ్యవహారము గుదిశె, 

ము కృళ్వథధన్యత్వములు క్టైనాగమన మూలకములగుట జ్ఞానమును వచ్చుటయును 

ఊహేతువులయ్యెనని గృహించునది. 

చషపష్టికి యొక్కయు నగు. ౧౫. 

ఇ్రచతు 'శేషంబనంగా సంబంధంబు - రామునియొక్క గుణములు- 

శ్ర ర్ జ నాయొక్క_మి త్రు డు - వానియొక్క తమ్ముడు. కువర్ణ కంబును గొన్ని 

యొడల సంబంధంబునం దగు. నాకుం దమ్థుండు-విరాకు నెచ్చెపి. 

టీ. “యొక్క చ శేషేపష్టీ" అనునది మూలము, కర్మకరణ సంవదానాద్యర్థము 
Uy థి 

లందు ద్వితీళయాదులు సిధంపబ రవి. ఇంక మిగిలినది సంబం ధార్థ ము, కాన మిగిలిన 

సంబందార్భమున యొక్క యనుప్రత్యయము గూడ నగును. యొక్కయు ననుటం చేసీ 

కువర్హకమును గొన్నియెడల సంబంధార్థమున: గలుగవచ్చును. ఒక్క_యనున బే నుఖో 

చ్చారణమూలకమగు య కారము 'చేర్చునంజేసీ యొక్కయె లాతణి కానుచిత విభాగ 

మున యొక్క ప్రత్యయ మయ్యెనని తోంభెడినని మంచె యుక్తము. స్వస్వామి 

భావము. (సేవ్య సేవకభావము  గుణగుణిభొవము మొదలైనవి సంబంధములు, 

“రామునియొక్క_గుణములు” ఇట రామునకును గుణములకును గుణగుణి భావరూవ 

సంబంధముగలదు. రాముడు గుణములు గలవాండు, రాముని నాశ్శయించి 

రమున్నవి గుణములు. కాబట్టి గుణములకును రామునకును గల నిత్యసంబంధమును 

చెల్పునట్రై యొక్క పృత్యయము గుణివా చకమునకుం గళ్లెంగాన “రామునియొక్క.” యని 

రూవమేర్చ్ప డెనని గృహించునది. ఇటే 'నాయొక్క_మి త్ఫు6డు_చానియొక తముడు" 

"మిదలగునుచావహారణములందు సంబంధమా త్ర మున సంబంధి వాఛకముమో(ద యొక్క 

వర్ణకనుగుటను గమనించునది, సంబంధార్థ మున యొక్క_యేగాక కువర్భ్ణకమును రాం 

దగుటం బేసి 'నాకుందమ్తుండు; మోకు నెచ్చెలి” యను మున్నగు (యోగములు సురక్షితము 

లయ్యెడి, దీనినిబట్టి కువర్హక ము కారకషష్టియం దే గాక సంబం ధార్థ వ్ర కాశకమగు శే 

షష్టి యందును నలుగవచ్చునని శేలుచున్నది. 

చింతామణి 'దిస్యాత్సంబధథా శే” అని సంబం ధార్థ మున దివర్ణ మును నిధించుట 

నరయ యొక్క పృత్యయమున కాం ధ్ర వాజ్యయమున సదృళ్యతయే * గలుగునను నాశ, 

యముతో నున్నదనుట స్పష్టము. వాక్యమున యొక్క యగవడదని భావము. సంబం 
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థార్జ ప్ర కాశక మగు యొక్క_కు నిక్యమంగ లోవముసిద్ధించునని ఫలితము. సంబం థార్థ 

(వ కౌశకమె యొక్యుపృత్యయము పూర్వావరవదముల మేళ వించునదిగాన సమాసత 
టై టో నీ ఒక u వ ఇ యవశ్యసిద్ధ మగుటం జేనియు సౌమాసిక్మపృత్యయలోపవి ధానమునం జేసి యొక్క_వర్భ కము 

లుప్పముగాక తీరదు. ఇంక వ్య స్తమున “అదినాయొక్క._-అదిరాజుయొక్క_” అను పృయో 

గములను నిరూలింవం జైచింతామణినూ త, మారబ్లమగుటంచేసి వ్య స్తమునను యొక్క. 
- యా (WU య లాం 

వర్ణక మగపడదనియే సిర్ధాంతిందనగును. ఇందుల కనుగుణముగ నాంధ్ర, వాజ్యయమున 

మొన్నటివజుకును యొక్క, వృత్యయమున కదృశ్యతయే చూవట్టును. నవ్యులు మాత్రము 

“'నాయొక్కపని” యనురీతిని వాక్యవిన్యాసము సేయుచున్నారు. ఇట్టిస్థితిలో సూరి 
జ ఇ ట్య అశ వ ర యొక్క వత్యయముతోడ వాక్యముల. జూఫుటు యాం ధ్ర హాక్యసవాజస్థి తికి విరుద్ధ 

'మైనవిషయమని యనకతీరదు. కాని విభ్నక్షిలోవము సమాసమున చెట్టును నిత్యముగ 

నగుంగాన సుబోధతై యిట్లు వాక్యవి న్యాసము వేనెననుట యుచితమని తోంచెడి. 

త్రీలింగలతణశేషక ర్త కొంతవజకు యొక ప్రృత్టీయ మాం్ధ్ర, వాక్యముల. గన్నట్ట దని 

గృహీించినవాండనుటకు “మొక్కకు లోవంబు బహుళంబు” అని దీనిని బూరించు 

నూత మును రచించుటం జేసి వశదమయ్యొడి. సామాసికవిభ_క్టిలోవ శా స్తముచే యొక్క. Wy ఆన్ ఆ 
ద & బం పోవుననుతలంా ప్రాఢవ్యాక్నర్ధ గల్లియున్న వాండన్నయెడలం ,చెన్మూ త్రము వ్యర్థమగుం 

గాన సంబం ధార్భ ప్రకాశ కమగు యొక్క సంబం ధార్ధ ప, కాశకమగుచు లోవమునందక 

నిల్చిపోవునను బాలవ్యాకరణ పాఠకులకు గలుగు భ్రాంతిని నివారించుట ే యాసూ త్ర 

మాతం డారంఖించెనని యనక తప్పదు. కాని తి లింగలతణ శేషకర్త యు, “బహుళ 

గ్రహాణమునంటేసి ధాతుజవిశేషవణ భా వార్థకముల ముందటికర్హ సృపదంబుల యొక్క 

సృత్యయమునకు. నితృ్యముగ లోవముగలంగు” నని బహుళఫలము నభివర్ణించుటం జేసీ 

యాంధ్ర వాజ్ఞ యమున యొక్క. కంతటను నదృశ్యత కలుగుటయే స్రౌచీనకవ్యాశయి 

మనునాశయము పూర్తిగ గృహింవలే దనుట స్పష్టము. కాని తానుడాహరించిన వద్య 

భాౌగములం చెచటను యొక్క.వర్ణ్మ కము నిల్పియగవజుపమిని బద్యవాజ్సయమున నిత్య 

ముగ మయొక్క_వర్షకమునకు లోవమేయగునని తలంచెననుట తెల్లము. గద్యనుమ్యూత 
జ లం WW 

ముండిన నుండనగునని తలంచెచే మో? భార తాదిగృంథ ములందు గద్యలందును యొక్క 

యగపడదు. మఆియు సూరి యొక్క వ్రత్యయాంతముతో నన్వయించువద మవ్యవహిత 

వరముగ నుండుననియే యఖిప్రాయవడిన ట్లాతని పెయుదాహరణములు విశదవజ-చుచుం 

డుటంబట్టి తి లింగలకణశేవక ర్హ “ ధాతుజవిశేపణ భాచార్థక ఫూర్వవ్యవహి తావ్యవహిత 
జో బులి ఖీక్రి ట్ కర్తృ సద్య ప్రథమకుం దఆచుగ యొక్క_పవష్టి యగు అని సూ త్రించి వ్యపహితత్వ 

ముతోంబాటుగం గర్హ్భపదవ్రథమకును యొక్క. వష్టి యగునను విశేషముంగూడ బాల 
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వ్యాకరణమునకంటె విశేషముగ సూచించి కృ తార్జుం డయ్యెను.. ఇళ్ల క్రవర్థ కము 

తృతీయాదులం దగుటను శేషవష్టి కగటను నూరి యాయాసందర్భములందు నూచింపం 

దృిలింగలక్షణశేషక ర్త ర్ర “వన్టీస్థానికంబగు కువర్ధ్య కం భెక్కొ-కచో ద్వితీయాదివిభ క్రూ కులకు 

మాణుగా6 ద!త్తదర్థంబులం 'జాబబైడి” ఆని "సూత్రించి వె బెలవ్యాకరణవిషయ మును 

విపులీకరించి కృ ఆార్జుండయ్యెను. ఇంతియ గాక “వీష్పయందును గాలవరిమితియందున 

నామంబులకుం గుపర్ష్య కమగు” అని శాసించి యితరస్థల ములందును గువర్ణ కమగు టను 

చేటవటజిచినాండు. నూరి యిట్టి యాంతరంగికవిషయములకుం బోక రాజమార్దమునే 

బట్టి యాసందర్భమును నడ పెనని (గృహించునది, తెనుంగులోని “అగు? ఆను రూపమునకు 

సమమై ద్రావిడమునం దగపడు “అకు అనునదే 'తెనుంగున కువర్భ కమయ్యెననియు నుకా 

రాంతముల పై మ్యాతృమిది “ఊక” అను సంబంధార్భ కమును ముందిడికొని యగుననియుః6 

దదితరాంతములవై నందలి అకారము పలుకుబడితో, బోవుననియు భాషాతత్వవిమర్శ 

కులయూూవా, కువర్ణకము చ్రథ మేతరచిభ క్రూ కులం దగవడుట చూడ సీయూహా సరనసమని 

తోంబెడి. 

నిర్దారణహస్థికి లోపలవర్ష కంబగు. ౧౬, 

జాలి గుణ కియా సంజ్ఞల చెత సముదాయంబునుండి యేక దేశం 

బునకుం బృథక్కరణంబు నిన్ధారణం బనంబడు. ఎద్దానివలన నిన్ధారణం 

బగు నచ్చటిషష్టి! లోపలవర్డీ కం బగునని యర్థము. మనుష్యులలోవల 

యే శ్రీయుండు స్రూరుండుం-_ నోవ్చులలోవలం గవిలే బవాథీర- -అధషగుల 

లోప లం బాలటువాండు ల గామి - ఛాత్రు లలోవల మెత్రు, ండు 

సమర్గుండు. దట స ప్పమియుంగలదు. మనుష యందు EN శ్ర యండు 

కూరుండు. ఇత్యాదు లెటుంగునది. 

టీ, 'లోపలనిర్థారణోద్భవా షష్టీ” ఆనునది మూలము,  ఓఒశకానొకజాతి 

యందలి గుంపునుండి యొక్రచొనిని నొకానెక గుణసమూపహామునుండి యొక 

గుణమును నొకానొక వ్యా పారనులగుమినుండి యొక చవ్యాపారమును నొకా 

నొకసంజ్ఞాసమూసామునుండి యొక సంజ్ఞ ను వేుచేయుట నిర్థారణము నా౭బడును, 

ఈసూత్రముచే నిరారితమగునది. నిర్ధారితసముదాయమునశే చెందిన చైయుంండును, 

వఏీసమావామునుండి 'వేలువేయంబడునది యాసమూపహామునం దున్న చే. యగునో 

యచ్చో నిర్ణార్యావధివాదక మునకు లోపలవర్భక మగును, వీసమూవామునుండి వేణు 

చేయబడునది యాసమూహమునకుం జెందినదిగాక వేజుచానికి సంబంధించున దగునో 
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యచ్చోో నిర్ధా ర్యావధి వాచకమునకుం గంటెవర్భకమగును, ఇదియె లోవలకంటెవర్షక 

ములనిర్భారణముల కయిన భేదము, ఒకజాతికి సంబంధిం చినవానిళో నొకదానిని నొక 

గుణాము నే గల్లినవానిలో నొకదానిని నొ శేవ్యాపారము గలవానిలో నొకదానిని నొశే 

సంజ్ఞ్ఞను గలగుంపులో నొకదానిని వేణుచేయవలసీ వచ్చినపు డట్లు వేణువజచుట బేని 

దృష్టితో జరుగునో యర్ధానిం జెబ్వుపదము మింద లోపలవర్థ క మోవిధి చే సిద్ధించునని 
ఆాత్పర్యము. సముదాయము = సమూహము_మొ త్తము-గుంపు. నీకబేశము = ఒకటి 

(ఆసమూవామునం దున్న యొకటి) "“మనుష్యులలోవల త త్రియుండు శరారుంచు' ఇట 
మనుష్యజాతినుండి మనుష్యులలో చేకజేశభూతుండగు కచ్చి యుండు వేలు చేయం బడు 

చున్న చాయం. అట్టు వేబుచేయుట మనుష్యావధికము గాన మనుష్యశబ్దముమోంద లోపల 
వర్ణ క మావిధివేం గలిగానని యొన్నునది. హత్తి యళ్వము మకుష్యత్వసామాన్యధర్మ మున 

నేక దేశముగాన మనుష్యత్వసామాన్యధర్థ్మ ము ననుసరించి ఈ శ్రియత్వ విశేషగర్శము 

"వేబుచేయంబడెననుట స్పష్టము, ఇది జాతిని వేబుచేయుట కుదాహరణము. “గోవుల 

లోపలం గపిల బహుత్నీరి ఇచట గోత్వళాతినుండి కపిల గుణవిశిష్ట ధేనువు వేజు చేయం 
బడు చున్నది. ఈవేలుచేయుట గోత్వజాతిమూలకముగాన నో త్వా ఛారగోశబ్దముమోంద 

లోపలవర్థ కము గలిగె. వటం గపిలగుణవిళిష్టమగుగో వు "వేజబుచేయంబడెను గాన నిది గుణ 

వృభక్క_రణనున కుదాహరణము. కపీలయం గోత్వజాతిలో చేకబేశమనుట స్పష్ట్రముం 

“అధ్వగులలోపలం బొజువాండు శీఘ ఘ్రుగామి” ఇచట దారించోవువారలలో. బకుగాత్తు 

వాండు వేజు చేయంబడు చున్నాడు. పలు గెత్తుట వ్యాపారము, (శ్రియ ఇచటం పొయి 

వానిని వేణు చేయుట యధ్వగదృష్టితో ైనదిగాన నధ్వగవదముమోంద లోపల వర్ద కము 

సిద్ధిం చెను. అధ్వగజాతినుండి వలుగెళ్తు (క్రియగల వానిని "వేజు చేయుట జరి గెంగాన నిది 

కీయను "వేలు చేయుట కు దావారణము, దారినడచువారిలోం బాజువాండును నొకం 

డగుట తెల్లము గదా! 'ఛాత్సు లలోవల మత్సుండు సమర్గుండు.” ఇట శిమ్యల 

గుంపునుండి మై తు డను పిక యొకడు వేలు చేయండుచున్న వాయ, ఈ వేణు 

జేయుట కపధిభ యులు ఛ్యాత్ఫులు7:న భాతృ వాచక ఛా తృ శబ్దముమోంద లోపలవర్ద 

కము సిద్ధించెను. మై శ్రుండనునది సంజ్ఞ గాననిది సంజ్ఞావృథక్కారణమున కుదాహూరణముం 

మెత్సుడును ఛ్యాత్తు ,లఅలోనివాండే యగుట స్పష్రము* ఇట్లు మనుష్కు త్వాదివిశిష్టథర్య 

ములనుండి తదేక దేశములగు తృత్తియ త్వాదులను విశేషథర్శ ములను 'వేబుపణ చుటయంం 

విశిప్ట భర వాచకములకు లోపలవర్థ కమగుటయు నంతటను గమనించునది. 18 నూత 

మున విశిష్తమునుండి విశేషమునకుం బృథక్క_రణంబు తోంవమింజేసి యట్రిచోటులందు 

నిర్ధార్భ్యమునకుం గం టెవర్జ కమెయగునని తెలియవలయును, లోవలపర్డ్మ కమగుస్థలములందు 
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నృష్పమియు నుండనోఫునుగాన “మనుష్యులందు ఈ త్తియుండు శూరుం. డిత్యాదిరూవము 

గను వాక్యములు గలుగనగును. నిర్ధార్యము లాజాతి గుణ క్రియాసంజ్ఞ లందలి వేగాన 

నవధివాచక ములకు స_ప్ప్హమియాగుట యవిరుద్ధంబ. ఈసందర్భ మున సిద్ధాంత కొముదిని గల 

యుదావారణముల నెల్ల మక్కీ_కిమక్రీ.గా నాం ధ్రీకరించిన సూరి “నృణాం నృమ వా 

బ్రావాణః క్ స్ట అను నుదావారణమును మాత్ర, మట్లు చేయక మనుమ్యులలోపల క్తి 

యుండు భూరుండు అని కొ, శ్రదానిని సృ జించుటం బేసీ యాతడు బ్రాహ్మణ ద్వేషి 

యగుట స్పష్ట్రమని యండ్రు. అందుల వారనునట్టి ప్రాచీనరూవములందువ లెనే లోపు 

శబ్బము.వె “ఉలి చేరి పలుకుబడిలో నుకార ముకారమె వికృతినంది; వత్యయత్వము 

నందిన శబ్దమిదియని తోంవెడి. 

అధికరణంబునకు సప్తమి యగు. ౧౭. 

అధికరణంబు నా నాధారంబు, జాపన్లైషికంబు వై షయికం బభి 

వాన్టిపకం బని యాభథారంబు త్రీవిధంబు. ఫఘుటమందు జలమున్నది - 

మోయ మం దిచ్చగ లదు-అన్ని ంటియం దీశ(రుండు గలండు, 

టీ. ఆధికరణమన నాధారము. ఆధారమన 'నెద్రానికైన నుండుట కర్ట్యమగునది. 
భుెవశ్తేషిక ము; శ్లేషమన౭గా సంబంథము- (ఆలింగనము) ఉఊవకు సమావమర్థము. ఉఆవ 

శ్రేషము=సమోవసంబంధము.  ఉపేవకృత మే=సామావ్యసంబంధము చే వైనచే యావ 

శ్లేషికము నాంబడును. దగ్గఆ కూడిక గల్లియున్నదని భావము. వైషయికము:----విషయ 

ములనం బదార్థములు. వ దార్థములందుండునవి విషయలు. కాన విషయులం విషయము 

లందు విషయ తాసంబంధమున నుండుట సహజము, విషయసంబంధము గలది వెష 

యికము నాంబడును, అఫివ్యాపక ము=చ్యాఫించియండుటకుం దావైనది. ఒక వస్తువునకు 

పదార్థమెల్ల నాధారమగు నెడల నట్రియా ధారము నభివ్యావకమం డు. “ఫఘటమందు జల 

మున్న ది.కుండయందు నీరు కుండనంటి యున్న ది.నీరట్లు కుండను బట్టుకొని యుండుటకు. 

గుండ యాధారముగాన ఘట మాపశ్లేషి కా ధారము నాంబడుటయు6 దద్వాచకమునకు 

స_వ్దమియు సిద్ధించెను. "మోఠశ్నమం దిచ్చ గలదు, ఇచ్చ విషయము. విషయమైన యిచ్చు 

విషయ తా సంబంధమున మోతమున నిల్చియున్నదిగాన మోవతీము వెషయికాధార 

మగుటయు6 దద్వాచకము స ్ తమినీవిధి వేం బొందుటయుం గలి7ెను. 'అన్నింటియందీశ్య 

రుండుగల6డుం ఎల్ల వానియిందును సీశ్వరుండు నిల్చియుండుటం జేసీ యి+శ్వరసర్వ వ్యాపిత్వ 

మున కెల్ల యవియు నాఛారములగుటయు ెల్లవస్తువులు నళీివ్యావ కా ధారము లగుటయు 

స్పష్టము, కన సర్వపదార్థ వాచక మగు నన్నిశబ్బముమోంద సప్తమి సిద్ధించెను, ఇం దుదా 
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వారణము లందువర్ణ క మును గార్చియె యాయంబడినను యోగ్యత గల్లినచో నపర్థకమును 

నా ధారమునం గలుగనగుననియు “సుటమున జల మున్న ది” అను మొదలగు నవర్షకముతోడి 

చుయోగములును సాధువులే యనియు దలంచునది. (చూ 18 సూ, శు వచ్నేషీకా 

థారమున నాభేయము నాధారమునంతను నువ్హేషించి యుండనక్క ఆ లేదనియు ఫైట 

మున నల్పజలమున్నను ఘటమునకగు సొవ్హేషీకాధారతకు భంగము లేదనియు 

గృహించునది. ఇల్లై తక్కినచోటు లూవ్యాములు. తొల్లి “అందు* అనునిది యధికరణా 

ర్భకస్వతం త్రశబ్దమె యుండెడిదనుటకో ““అ వ్య్పోరమునందుం జొచ్చిరి; వరుణధ ేశ్వురులం 

అన శ 33 శ mr = ఇ దిట్టిసభం జూచి యెజుంగను, అను నన్నయ వ, యోగములె మ్రమాణములు, 

ఉకారాంత జడంబునకు నవర్ణకం బగు. ౧౮. 

ఘటంబున జలంబున్న ది- చేవదత్సునకు మోతుమున నిచ్చగలదు. 

టీ. ఆధార ముకారాంతజడ వాచకనుయ్యెశేని దానికి సప్తమిని నవర్హకమును 
గలుగునని తాత్సర్యము. నవర్శ్మక ముకారాంతజడవాచక మునకు స ప్పమ్యేకవచనమున 

సిద్ధించుననుట కిది సూచకము. ఊకారాంతత మువర్హ ము మూలముననేని నవహాజముగ 

చేని మైనది గావచ్చును, “ఘటము- మోత్ము' అనునవి మువర్థ ముచే నుదంతము లైన 

వియు జడవాచకము లైనవియం6 గావున వీనికి స ప్హమిని నవర్ద్య కము సీద్ధించెను. శౌట్టున_ 

పట్టున మొదలగునవి సవ హాబో కారాంతముల కుదాహరణములు. జడము లన6ంగా నచేత 

నములని ముంచె నిరూపితము. (చూ 1/ తక్సమవ జడమునకు. ఆ ధారమునక్రు మొద 

లగు స్థలములందు “జడవాచకమునకు= ఆభారవాచకమునకు' అని లకణచే నర్భమును 

గమనించుచు నాయ్మాప్రత్యయములను గూర్పునది. ఊదంతముల్నై “నందు? అను 

రవము నందియున్న, నందను దానినుండి యందును వేలు చేయంగ్యా నరావమునందిన 

(వృక్యయమిది యని తోంవెడి. “శేపాంచి దుదంతానాం చేతివిభకౌ” అను మూలము 
సడి యుద్ధరిం చిన యర్భ మే యీాసనూ శ్ రూపమును భరించెననుట స్పష్టము. 

విశేవ్యంబునకుంబోలె "పేళేష ణంబునకు లింగవిభ కి 

వచనంబులగు. ౧౯ 

నందతనయుండు కృష్ణుండు నాకు దిక్కు - దేవకీపుత్రు, పహారిని 

నుతింతు నెపుడు - శుభ విభాయుల రామకృష్ణుల భజింకు. భువన 

వంద్యను రుక్తి ణం బాొగడుచుందు. 

టీ, విశేష్యమన నామవాచకము. విశేష్యమున శేరీతినాయావిధులవే నాయా 

లింగవిభ_క్లివచనములు మూండును సీద్దించు నట్టే యాయావిశేవ్యముల విశేవణచులకును 
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నావిధుల చేతనే యాయాలింగవిభ_క్లివచనములు గలుగును, (క్రియాన్వయ మును బుట్టించు 

నది లేక (క్రియతో నన్టయించునది కారకమని ముండె నిరూపిత ము. విశేవ్య మేగీ 

తిని గారకమును బొంది (క్రియాన్వయమునందునో యారీతి నె విశేష్యవిశేషణమును 

న ళన రి చునది, విభ క్షినంది క్రియతో నన్వయిం-చునని యీ స్తూ తృమున కళిప్రాయమును గ్రహం 

విశేష్య మేలింగవిభ_క్లివచనములు గలదగునో విశేషణమును నాలింగవిభ క్రివదనములే 

గలదగునని భావము. నామవాచకమునశే తత్సమ్మప్కృకరణమున లింగవిభ క్రివచ నాదులు 

విహితములు, విశేషణములు విశేవ్యమునందలి విశేషమును జెప్పునవగుట నామవాచ 

కము లన నవకాశము లేమి లింగవిభ_క్లివచనములు వానికీ సిద్ధింపవను నపోవామును 

నిర్గూలింస నీస్యూత్ర మారజ్ధమయ్యెనని యెన్నునది, “నందతనయుండు కృష్ణుండు నాకు 

గిక్కు..?--ఇం౦దు కృష్ణుండను విశేమ్య మునకు విశేషణ-మైన నందతనయశ బ్బ మునకు గ్బ్ష 

శబ్దమునకు వలెనే పుంలింగమును (బృథమయం చేకవచనమును నయ్యెను. కృష్ణునియందలి 

నందతనయత్వమనువిశేషమును విశ దీకరించునదిగాన నందతనయశబ్ద్బము విశేష ణమగుట 

స్పష్టము. “జేవకీవు శ్ర, వారిని నుతింతు నెపుడు.” ఇచట హరియందలి దేవకీపుత్రశ్వ 

మను విశేషమునుబోథించు దీవకీపు త, శబ్దము విశేషణమగట స్పష్టమగుటం జేసి విశేషము 

నకు వలెనే దానికి బుం_స్ల్షమును ద్వితీయయం చేకత్షమును గలిగననియొన్ననది. “శుభ 

విభాయుల రామకృష్ణుల భజింతు ఇట రామక్ళక్షులందలి శ్నుళవి ఛధాయితను జెల్పునట్టి 

శుభవి ధాయివిశేషణమునకు విశేష్యమునకువ లెనే ఫుంలింగమును ద్వితీయయుం బహువచన 

మును నీవిధిచే సిద్ధించెను. “భువన వంద్యను రుక్మి ణిం బొగడుచుందు* ఇచట రుక్రి ణియం 

దలీ భువనవంద్యత్వమను విశేప మును బోధించు భువనవంద్యయనువిశేషణమునకుం దదిర 

శేష్యమునకు వలెనే స్త్రీలింగమును ద్వితీయయు _నేకవచనమును గలిగెనని గృహించు 

నది, ఇటే విశేష్యము ననుసరించి తద్విశేషణములకు6 దత్తల్స్ంగవిభ_క్షివచనములగుట 

యూూవ్యాము. ఇందు విశేషణమున కవ్యవహితపరమున నె విశేష్యముం గూర్చి చూపం 

బడినను సందర్భ యోగ్యవదములచే విశేష ఇవిశేప్యములు వేర్పడుటయుం గొండొక్రచోం 

గన్న క్రైడి, ఆర్థన్ఫూ ర్తి కంతరాయమునుగూర్చని వ్యవ ధానముండిన నుండవచ్చును గాని 

సంస్కృకతమునందు వలె నిచ్చవచ్చినన్ని వదములను విశేష ణవిశేష్యములకు నడుమ. ' 

గూర్పుట మాత్ర మాం వాక్యవద్ధతికి సవాజముగాదు.. తెలుంగన లింగమే లేమిని Uy 
నందును బెనుంగువిశేషణములు సామాన్యముగ నవిభ _క్టికములే యగుటను నీసూ త్రము 

సంస్క తనమవిశేషణముల"కే ఇచెందినదనియు సంస్కృత మార ముంబటి గలినదనియు | ౧ ఖు గి 
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స్రీసమంబులగు విెశేేషణంబులయు మువర్ల కాంతవిశేషణంబులయు 

బహువచనంబున శేకవచనంబు బహుళంబుగానగు. ౨౦, 

మాటలు చెక్కే_ల-మాటలు పెక్కు లేల-కులిళ ఛారల్ము.౦ఠితం 

బయ్యె - కులిళ థఛారల్కుంఠితంబు లయ్యొ - ఇష్టమగు పదార్భములు - 

ఇష్ట్రములగు పదార్థములు. 

టీ, “ఏకత్వం భేదకగతబహువచనానాం చ దృశ్య తే వికృత” అనునదిమూలము. 
ర వ స్రసనమమనం గాయ (థ్ మెకవచనలోవమునందిన యాచ్చిక శబ్దమని ముందె యుక్తముం 

విశేషణమన విశేష్యమందున్న విశేషమును దెలుపునది. విశేష్యమనంగ విశేషించి చెప్పం 

బడినదనంగాం బ్ర భానముగం బేర్కొంన్నది. కర్ర్రైదికము. విశేషముగలవన్తు వాచక శబ్బమని 

ఫలితము. వీకవచనబహువచనములలో నుండందగు స్త్రీసమములశే యిందు గ హణము, 

సాధారణముగ మువర్హ కాంతసంస్కృృృతసమము లె మువర్ణ కాంత విశేషణ గ్రావ్యాములగుట 

నుదావ్భాతులు బెల్పెడి. స్త్రీసమములగు విశేషణములబహువచనమునకును మువర్శ కాంత 
ములగు విశేషణములబసువచనమునకును నేకవచనము వికల్పముగ నగును, “మాటలు 
దె జు గ కు తొ (వ పెక్కే_లి టం బూర్వసూ తృమువే మాటలనుదా నికి విశేషణమైన “పెక్కు”అను స్త్రీ 

సమశబ్దమునకుం 'బెక్కులనిరూపము ప్రా ప్పించుచుండ సీవిధిచే చేకవచనమును సిద్ధించుటం 

చేసి సెక్కే_ల యని రూపమేర్పడెను, “పెక్కు.” అనునది పృథమైకవచనలోవమును నిత్య 

ముగనందిన 'తెలుంగుశబ్లమగుట నిది స్తీ సమమగుట స్పష్టము, కాన నీయుదాహ్ఫతి స్రీ 
ది అ టు లై 

సమవిశేషణబహువచనమున శేకవ చనమగుట కీయంబడెనని (గృ హించునది. వఏకశ్వము 

గలుగనివత్ మున బూర్వసూ తృము బే బహువచనము గలుగ “మాటలు పెక్కు లేల యను 

రూప మేర్పడును. “కులిశ ధారల్ముంఠికంబయ్యె ”:=కులిశళ ధారలను బహువచనాంత 

స్త్రీ లింగశబ్దమునకు విశేషణమైన కుంఠికే శబ్దమునకు. బూర్వసూ త్ర, తృ్రముచే స్త్రీ లింగమును 

బి ద్రాథమయు బసుువచనమును రావలసీయుండం6 దత్సృమము 86 చే "సేకల్పముగం 

గ బత్వ మధ్ధానికి సిద్దించుటం జేసి మువర్ణ కాంకవిశేషణమును నయ్యెం గాన నాపతీమున 
00 6 (0 £9 

దీనిచే ఛేకవచనమును గలిగి మైవ్రయోగ మేర్పడణెనని యెజుంగునది. వీకవచనము రాని 

పత్నీమునం బూర్వవిధివే బహువచననును దత్సమము 86 చే నైన గీ బత్వమునం జేసి 

మువర్ష్మ కాంత మై “కులిశథార ల్కు_౦రితంబు లయ్యె” అని యుండును. తత్సమము 66 చే 

గ బక్వము రానివత మున బూర్వసూ త, త ముచే ఏిశేస్యలింగవిభ_కి శివచనములే గలుగ 

“కులిశ థారల్కు.౦రిత లయొ్య” అనియు నుండందగును, ఇది లత కాసిద్ధ ముపర్మ్మ కాంతవిశేషణా 

బహుువచనమున కేకవచన మగుట కుదాహరణము, “ఇష్టమగుపదార్థములం :-పదా రము 

రి? 
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లనుచానికి విశేషణమైన యిష్ట శబ్ద మునకుం బూర్వనూూ త్ర ముచేం దల్లింగవిభ_క్టివచనములే 

గలుగవలసీ యున్న దిగాని యది మువర్ణ కాంతవిశేషణ మగుటం బేసి దాని బహువచనము 

నకు మాత్మ మేకవచన మీవిధి చే సిద్ధింపం బైప్రయోగము గలి గెనని గ్రహించునది. 

ఏకవచనము గలుగనివత్న మున. బూర్వనూ క్ర, తముచే బహువచనమే సిద్ధింప బ్ నిష్టములగ 

పదార్థ ములని కారక మేర్పడును, మువర్థ కాంత శబ్దముల బహువచనరూవ ములందు 

ముగానమ మువర్ణ మే గాని మువర్ణక ముండుట పాసంగమించేసి సూత్ర, స్థమగు మువర్ణక 

వదమునకు మువర్ధ కార్హ్హముల కనిగాని తత్పమము 41 నూ త్రవివరణములంబట్టి మువర్ష 

కము ముగాగమమున కువలవతణముగ నెంచి ముగాగమాంతముల కనిగాని యర్గ మును 

గృహించుట యావశ్యకము. ఇది సహజ మువర్హ కాంతబహువచనమున శకేకవచన. 

మగుట కుదాహరణము, సామాన్యముగ నిట్టిస్టలములందు 10 చే విశేషణములకు విశేష్య 

ముల లింగవిభ _క్టివచనము లే గలుగుటను బిదవం దత్సమమునందలి యాయావిధుల చే 

నాయా[వ వ,త్యయాదులు సిద్ధించుటను స్త రించుకొొనవలయును. 

ఇందలి యు చావరణములంబట్లి య పా,ణివాచకముల న్నీ సమమువర కాంత 
లు జా 'ఆ ళ్ 

విశేషణములజే యేశకవచన మగుం గాని 'ప్రాణివాచకమాల యిట్టివిశేషణములకు గాదని 

విశదమగు చున్నది. మూలము వికృుతియం దె యిీవిధి యనుచున్నది గాని విశేషణవి శేవ్య 

ములస్వరూవ మిట్టిదని వివరించదయ్యొను. “క్వచి చేకళ్వమిష్టం స్యాద ప్రాణి స్రీ విశేష నే 

సిద్ధమ్వంత స్త్రీ సమ యో స్తద్వె శేష్యక యోరపి. అని యధర్వణుండు (పాణివాచక ముల 

న్ర్రీనమమువర్ణ కాంతములశే యీావిధి యని వివరించెను గాని సంస్కృృతసమవిశేషణవరము. 

గను నీవిధిని భావించినట్లు ' స్త్రీవిశేషణే' యనుపదము సూచించు చుండుటం బేసి మూలస్థ 

మగు వికృతిపదము నీకండు సంస్కృత తసమాసమవపరముగ చెంచె ననవలసియున్న ది. బొల 

సరస్వతి ' 'యింసైనజవరాం డు -నీకీర్తు లువి ఖ్యాతమాయొంవి పై ఎనకన్నులి "అని యుచాహ 

రించి మూలమునకు వ్యాఖ్య వ్రాయుటం బేసి నంస్కృతసమాసమవరముగ నే వికృతివదము 

నెంచెననుట స్పష్ట్రపడెడింగాని యధర్వణునివ లెం గేవల మృప్రాణి వాచకవిశేషణవరముగ 

సీవిధిని భోవించ లేదని మొదటి యుదాహరణము తెలిపెడి. సర్వలతణసా రకవిసంశయ 

విచ్చేదములు సంన్కృతసమాసమ జడవాచకవిశేషణముల బహువచనమునశే యేకవచన 

మగుననుచున్నవి. మూలస్థమగు _ వికృతిపదము సంస్కృతసమతదికరబో ధక ముగా 

నొంధ శబ్ద చింతామణి యెంచెననుట కాధారము లుండుట చేతను, భేదకగతబహువచ నా 

నాక్” అను బహువచనమునం జేసీ యోగ్యత గలచో వివిధవిశేషణములబహువచనముల 

శేకవచనముం గూర్చువచ్చునని యెంచెననుట కవకాశముండుటచేతనుు గావలయు నూరి: 

య,పా ణివాచక విశేషణములకని విశేషించి యనక సామాన్యముగ సీ కము మువర 
ల ' ౨, ళు 
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కాంతవిశేషణములకని యని సంస్కతసమాసమవిశేషణవరముగ సీవిధిని , గల్పించెను. 

'ప్రాణివిశేషణముల శేకవచనమగుట చూవమి నీవిధి య ప్రా, ణివిశేషణములేే యని 

యనుమానింవందగుం గాని స్రీ సమముపర్మ కాంతములను సామాన్య క్రిం జేసి ప్రాణివిశేషణ 

ములకును నీవిధి గలుగ నవకాశముండుటచే బాలసరస్వతి సాధించిన “ఇంపైనజవ 

రాండ్రు, అను మొదలై నవియు బాలవ్యాకరణసమృతము లే గావచ్చును. కాని మహా 

దాషాచశేతర స్ర్రీసమాచ్ళికవిశేషణములశే యేకత్వము గలుగుట ప్రసిద్ధమగుట విశేషణ 

విశేష్యములరూవమును నిరూపించుట యావశ్యకమని తో చెడి, 

స్త్రీసమసంజ్ఞ  సంస్కృతస మేతరములశే యని యాచ్చికము 2 చే విదితముః 

అమహదృహుత్వబోధకసర్వ నామములలోం బెక్కుశబ్దమునకే యేకవచనము పొసంగి 

యుండుట సర్వనాము వ, కరణమును బట్టి 'తెల్లము. సాధారణముగ నాచ్చికవిశేషగాము 

లవిభ_క్రికములగుట (ప్రసిద్ధము, ఆచ్చిక స్తే సమవిశేషణ ములును దాదృశసర్వ నామములును 

విశేష్యమునకు ముందున్నచో సమాసతయే భాసించుట సహజము. మణియు నాచ్చిక 

న్ర్రీసమములు విశేవ్యవిశేషణము లుభయము లగుట మై జిముగాన విశేవ్యమునకు ముం 

దున్నపుడే వానివిశేవణత గో చరించెడి. తెనుంగున మువర్ణ్య కాంతములకుం గాని స్తీ సమ 

ములకుంగాని యగుధాతురూవములంగూర్చి విశేష్యములకుముందు వ యోగించునపు జే 

వానివిశేషణత స్పష్ట్రవడుట సహజము. కావుననే యగు ధాతు మూ నములంచేగ్చియే విశే 

స్యమునకుముందు స్ర్రీసమ మువర్జ కాంతవిశేషణముల నిల్పటయు నగు ధాతురూవములం 

గూడి విశేషణము లై నవానిశే యేక్రవచనమగుటయు. జూప ్ రైడి అందును బ్రథ మేతర 

విభ క్రి బహువచనముల నందియుంన్న వీశేష్యములకు నంబంధించిన విశేషణము లగు ధాతు 

రూపముల గూడియున్నపు జే యేకవచనమును బొందుట గన్చట్రెడి అవస్థా భేదమును 

బట్టి యగు ధాతురూవముతోం: గూడక విశేషణ ముండుటయుం గలదు. ప్రాణివిశేషణ 

ములలో నాచ్చికన్త్రీసమములకే యేకవచనమగు ననందగును.. కానం _బెవివయముల 

గమనించుచుం ;బ్ర,యోగముల ననుసరించి యథా ర్హ్హ ముగ సీవిధిని వ ర్హింవంచేసీకొనుట 

యావశ్యకము, నిజమరయ నా చ్చికవిశేణము లవిభ_క్టికము లగుటం చేసి సామాన్యముగ 

వి శేష్య్యములకు ముందున్న యవ్వాని శేఠ్రత్వ మే యగునని చింతామణి శాసింపం దరు 

వాతివా రీవిధిని సంస్కృ తసమానమబిశేష ణపర ముగ భావించుటం జేసీ సంస్క్భృతకేసమ 

తకడితరవరముగుటుయు న పాణివాచకవిశేవ,ణవరమగుటయు నందును మత భేదములు 

గలుగుటయుం బెనంగనని తో వెడి, సామాన్యముగ సీవిధి వాజ్మయ మునుబట్టి జడ 

వాచకవి శేష ఇములకు నంబంధించినదనియే సంభొవింపనగును. ఇది వ్య_స్హవిశేవషణవిస 

యము, 
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ఒకానొకచో నొకవిభ' క్లికి మజీయొక విభ _కియన?స, ౨౧. 

మైత్రుండు గృహమును వెడలెను. గృహమునుండి యని 

యర్థము, చాడు వాపాననును దిగాను..వాహానమునుండి యని 

యర్థము. నారు సుఖమున్నారు_--సుఖముతో నని యర్థము. ప్రిత్యాదు 

లెటుంగునది. 

టీ. “అన్యస్యాః క్వచిద్భ వేచ్చాన్యా” అనునది మూలము. కొన్నిచోటులందు 
శా స్త్రముచే నొకవిభక్టి గావలసీయుండ నద్దానికి బదులుగ మఆియొకవిభ_క్షి యగు 

టయంు6 గన్పట్టునని భావము. ఆయాయర్థ ములను వివశీంచునపుడే యాయా కారక 

ములు గలుగుటయు నవ్వానికి వివత్ లేకున్న నవి గలుగకపోవుటయుం బ్ర సిద్ధము 

ఈ క్రి ం౦దియందావ్భాతులం దాయాయర్భ ములు వివవ్సీతములం గామి నాయావిభ క్రూలు 

గలుగ లే దనియు నాయా యర్థ ములే వివక్షీతము లగుటంచేసీ యాయావిభ క్రలే గలిా 

ననియం భావింవనగును, “ఏవకూతః కారకాణి భవంతి” అనును క్షి పైవిషయమునక్రుం 

బ్రమాణము, 'మైత్సుండు గృహమును. వెడలెను, ఇచట మైతు,నకెన వియోగము 

నకు గృవా మవధిగాన 9 చే వలనవర్ధకమును 10-11 చే నితరవిధులును గలుగవలనీ 

యున్నవి. కాని వలనకు బదులుగ ద్వితీయ యయ్యుంగాన “గృహమునుఅని కారక 

మేర్చ్పడెను. ఇట్లే వానికిని వాహనమునకును నైనవియోగమునకు వాహనమవధిగానం 

దద్వాచకమునకుం బంచమిని వలనవర్ల కాదులు గలుగవ లెను, కాని ద్వితీయయే పంచమికి 

బదులుగ నగుటం జేసి 'వాహనమునని కారకము పొసంగెను. 1] చే సిద్ధించిన ద్వితీయా 

స్పష్టములమాంది యుండికి లోపము సూరిసమృతముగామి నీరెండుదాహరణాములును 

బంచమికి ద్వితీయ యగుటకుం బాలయ్యెను. _పౌఢవ్యాకర్తృమళమున నివి వలన 
కా దేశమైన ద్వితీయమోందియుండి లోపించుట కుదాహరణముల య్యెడి. చూ. పౌఢ, 

కారకము 11. “వారు సుఖమున్నారుి నుఖముతోం గూడియను సహోర్భ మును వివక్షిం 

చినన్ చే తోడవర్ణ్మకముగాని, కూశ్రుత్వమును బరిగణించిన శ్నీవేం జేతవర్ణ కముగాని, 

గావలయుంగాన నద్దానికి బదులుగం బ్రథమ గలిగెనని గ్రృహించునది. సుఖముతో 

ననియర్థమని వివరించుటనుబట్టి సూరి యిట సవోర్థము'ే వివక్షీంచి దానికి, (బ్రథమ 

శాసించెనని యొన్నందగు. క్రి యావిభేయవిశేషణములమోంది యగుధాతువున కన్న ంతము 

నకు లోవంబు విభాషనగునను త్రిలింగలత్ణశేషసూ శ్రమునం జేసీ “నుఖముగన్' ఆను 

మొదటిరూవమునందలి “కన్” అనుభఖాగము పోంగా శేషించినదానినిగం జెప్ప నొప్వు 

ననియు దోంవెడి. సూరి *నుఖీన వసతి ఆనుమొదలగు సంస్కృతభఖామయందలి 

ప్రయోగముల ననుసరించి దీని నిందుం జొనిపెనని యనుమానింపనగును. కావుననే 
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“అన్యస్యాః క్వచిద్భ వేచ్చాన్యా. అను మూలసూత్రము స్పష్ట్రముగ సష్పమి యుండ 

వలసీనచోటులం బ్రిథనును బ్రతి పాదించునదిగ విశ్వసించి బ్రిలింగలత్ష ఇశేషకర్త 

సమన్వయ మును జూపుట సార్థ కవుయ్యుడి. చూ. ప్రౌఢ. కారక. 20 తుదినున్న వ్రాంత, 

మూలము “సర్వవిభక్షిః సంస్కృత కుల్యా' అని యెల్లవిభ క్రులాద్య వ్యాకరణమార్హ ము 

ననుసరించి యగుటనే సూచించునదిగానం చెలుంగున నాద్యవ్యాకరణమార్హ మునకు 

భిన్నముగ నగువిభ కుల నెల్లను సాధింప “అన్యస్యాః క్వచిద్భవేచ్చా న్యా" అనుసూ త్ర, 

మునుగూడ నిల్బుకొ నెను. 'అన్యస్యాః క్వచిద్భ వేచ్చాన్యా అనువిధి కుదావారణములగు 

వానిలే6 గొన్నిటిని మారన్దాంతరముల చేయ టౌఢవ్యాకర్త సాధిం చియుండుటం జేసీ 

మార్లాంశరములచే సాధింవరాని శేషించిన వ్ర, యోగములే దానికి విషయములుగ న్ని 

నాండు, సూరి జేవలము మూలమార్షము నే యనుసరించినవాండు గాన నాద్య వ్యాకరణ 

మార్థమునకు లొంగని "తెలుంగు కారకముల నెల నాసూత్రమునశే విషయములంగం 

జేనెను. కాన నీసూత్ర, మిచ్చవచ్చినరీతి నొకవిభ_క్షికి మజియొకవిఛ క్రిని గూర్చవచ్చు 

నని బోధించునది ౫:క సంస్కృతసంప్రదాయమునకు విరుద్ధముగం : చెనుంగునం దోంచు 
విభ కుల సాధించునది యనియె సంభొవింవవ లెను, 

జడంబు తృతీయాస ప్తములకు ద్వితీయ బహుళంబుగానగు. ౨౨. 

రాముడు వాలినొక్కకోలంగూలనేనె.ళోలతో నని యర్థము, 

లంకం గలకలంబు వుప్పై - లంకయందని యర్థము. బావుళీకంబుచే 

నిక్కార్యం బుదంతంబునకు బహుత్వమం దె యగు. అర్జునుండు శతు 
8 జ ల 

నేనలను బాణంబులను రూపువమూవె--బాణనములచే నని యర్థము, 

మోానంబు జలంబులనుండు-జలంబులందని యర్థము. 

టీ, “ఇతర్మత్క చ ద్వితీయా" అనునది మూలము గానోపును, జడవాచక్రములకగు 

కృతీయాస్నప్పములకు బహుళముగ ద్వితీయ యగును. జడవాచకములలో నుదంతంబు 

లగు శబ్ద్బములకు ద్వితీయాతృ తీయాస_బ్హమోబహువచ నాంత ములశే గాని యేకవచనాంత 

ములకు గాదని గ్రృహించునది. అనంగా నుదంతజడ వొాచకముల ద్వితీయాబపహుపచన 

రూవములే కృ తీయాస_ప్పమ్యర్థ ముల బోధింవంగలవుగాని చానిద్వితీయైకవచనరూ వము 

లట్లు గాంజాలవని భావము. ఉదం తేతరజడ వాచకముల ద్వితీయై కపచనబ హు వచనములం 
ెండును దృతీయాస ప్హమ్య ర్థబోధకములం గావచ్చునని ఫలితము. తృతీయాస ప్హములలో 

నేవచనమునకగుద్వితీయ యావచనమునకు సంబంధించిన దే మైయుండునని గృహించు 

నది, తృతీయైకవ చనమునకు ద్వితీయమైన ద్వితీయైకవచనమును దృతీయాబహువచన 



294 బాలవ్యాకర ణము 

మునకైన ద్వితీయాబసాుంవచనమును నీరీతినే స ప్పమ్యేకవచనమున ద్వితీమైకవచనమును 

బహువచనమున ద్వితీయాబహువచనమునునగునని భావము. “రాముడు వాలి నొక్కు 

కోలం గూల నేసి,” వాలిని గూల సేయం గోల పృకృష్ణోపకరణముగానం గో లళబ్ద మునకు 

4_ర్ల'చే “చేత తోడివర్షకములు గలిెడి. ఆతృ్భతీయకు దీనిచే ద్వితీయగలిగిన “కోలను" 

అని యగును. ఈవిధి గలుగనివతీమునం నోలచేం గోలతోడ నని యుండును, “లంకం 

గలంకంబుపుటై కలంకమున కధికరణంబగుట లంకాశబ్దమునకు స_్త్పమినందువర్ణ్యకము 

17 చే సిద్ధింవ నచ్దాని కీవిధిచే ద్వితీయ గలుగ “లంకను అని యగును. ద్వితీయ 

రానివత్తమున లంకయందని యగును. “అర్జునుండు శ త సేనలను బాణంబులను రూప 

మాపె ఇచట శతు 

బోధించు 'బాణశబ్దమునకు వర్ లచేం దృతీయ గలుగంగా నధ్ధాని కీవిధి చే ద్వితీయ 

సిద్ధింప “ బాణంబులను అని యయ్యెను, “చదాణముి అనునది యుదంతజడ వాచక 

మగుట ద్వితీయ యిట్టి శబ్బములకు బహువచ నాంకములశే గాని యుకవచనాంతములకు 

బహుళగ్ర పాణమునం జేసీ సిద్ధింపదు గాన “అర్జునుండు శతు, సేనలను బాణంబును 

బ్, బో అం కస్ న. లలో బల్ x సనల రూపుమాపుటల సృకృష్ణో పకారక మైన బాంబుల 

రూపుమాపె"నని (వ యోగము చేయరాదని భావము, ఇట్టే “మోనంబు జలంబుల 

నుండు అనునఫుడు మోనముల _ కధథికరణ'మెన జలంబులను దానికి 17చే స మి 

సిద్ధింప నధ్ధాని కీవిధిచే ద్వితీయ రా 'జలంబులను అని యయ్యెననియుం “జలంబుఅను 

నది యుదంతజడవాచకమగుట నిందలి బహుళేపదముళ క్రింబేసి బహుత్వమం బె ద్వితీయ 

సిద్ధించెడం7గాన “జలంబులను* అనియే యుండును గాని మోనంబులు జలంబును నుండువని 

యుండదని (గృహించునది.  ఊదంతజడములకుం దృతీయాస ప్హములం _ దేకత్వమున 

ద్వితీయ సీదించమికీ6 దృతీయయందు. గశారకముతోంబాటుగం గరణార కమును గళఠా 
గ్ 6 శేర్గు థి ఆళి 

ర్భక మైనట్లు గోచరించుటయు, స్తమియందుం గర్హర్థకముతోంఛాటుగ నధికరణార్థక 
మును గ ర్రర్థకముగం దోంచుటయు6 గారణములని తలంవనగును. త్రిలింగలతణ శేష 

కర్త “కొన్ని యెడల నజడంబుక్ళతీయాస ప్తములకును బసుుత్వంబున ద్వితీయ చూవట్రైడి 

నని సూూత్రించి “ స్తనచకృవాకములక్ ; ఒం టెలం బెటీకి రాంగ_మనుజులవి ఫ్రండు” అని 

యువాజాగదించి యీఃసందర్భ మును బూరించినాండు, _స్తనములందు. జక్రవాకత్వ మారో 

పిత మగుటండేసీ చక్ర చాకనిష్థమగు నజడత్వమున కిటం బ్రసక్షి యంతగ లేమి స్హన 

ధర్మము ననుసరించి చ క్ష వాకములనుగూడ జడములుగం దలంవనగుంగాన నిది యంతగ 

సీఐిధికుదాహరణము గాంజాల దేమోయని తో చెడి, “పెతికి-రాంగ ఆను క్రియల కొంటేలుం 

కర్దలెనటు స్పషవడుచున్నదిగాన నిట నొంటె లనునది సవ్టమ్యర్లకద్వితీయ గాక 
—Dlm= 0D ళు 

పాం Mp 

చశమాబహువ చనాంళీమని యనవలెనుగాన నినియు నీవిధికి సరియైన యు దావ్ఫాతి 
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గాంజాలదనియే తొ౭వెడి. శబ్దరత్నాకరమున నొంటెలనునది క ర్రర్గకముగజే యదా 

హృతమయ్యును. (చూడు. శ. ర. సెజుకుశబ్దము 516 పుట.) ఇంక మిగిలినది మనుజుల 

విప్రుండనున దే, ప్రౌఢవ్యాకర్శ కారకము 4 సూత్రము క్రింద నొకానొకచో నేక 

వచనంబున నుకారంబుమోది ద్వితీయ యం దృతీయావిభ క్ష్యర్ణక మయ్యెడినని “ఇతర్మతుచ 

ద్వితీయా" అను మూలసూతృము నాథధారముగయగొని యుందంతజడ ద్వితీయా బహు 

వచన రూవమేగాని యేకవచనరూవము తృతీయార్థకము గాంజాలదను -వెనూరియు క్షిని 

నిగూఢముగ నవరించుచుం దాంబెప్పినదానీ కనుకూలిం చుగతిని బ్రసంగించుట నరయః 

దగు, నిజమరయంబేసి యాశబ్దముమోందనున్నపు జే యట్టియర్థము సోచరించుటను, 

మూలసూ శ్ర ముది తృతీయకు ద్వితీయ విధించున చేయిని స్పష్ట పజుపనవకాశము "లీకుండు 

టను, జ్రాఢహ్యళ ర్హమై పృనంగము తనసిద్ధాంతమును సరిపెట్టిళొనుటతై నడేగాని సవాజ 

"మైనది గాదని సంభావింప౭ందగును, 

ఉదంతజడంబు తృతీయకు నవర్థ కంబగు, ౨౩, 

రాము డొక్క బాణంబున వాలింగూలనేెని - బాణముచే నని 

యర్లము. 
య్ 

టీ, వ్రాసి నోష కారాంత'మెన జడ వాచక శబ్ద మునకు దృతీయెకవచన మున నవర్థక 

మగును, ఫూర్వనూ్రము చే నుదంతజడమునకు బవాుుత్వమం చె కృతీయకు ద్వితీయ 

విధిందంబడినది. నీకత్వమునం దృతీయయందుదంకజడ మునకు ద్వితీయ సిద్ధింవమి నీవిధిచే 

నవర్థక ము గలిీగెడిం గాన “రాము డి "క్క బాణంబున వాలిం గూలసెని అనుచో 

నుదంతజడ వాచక మైన బాణశబ్దమునకుం బూర్వన్యూతృ ముచే ద్వితీయ గలుగక యా 

విధిచేం దృతీయకు నవర్శ క మే గలిగి బాజంబున నన్నుప్పయోగ మేర్పడెనని గ్రహించు 

నది. నవర్ణ కము రానివత్మునం గరణార్థకమగు దీనికి 4_5 లచే, జేతతోడ వర్భకము 

లగుటను 'సరించునది. ఒకొ-కచో నుదంతంబగునజడంబు కృతీయకును నవర్థ కము 

చూవటెడినని సూ,లి ంచి తి లింగలతణేశేవక ర 'వీనుంగున చేనుంగు "వె చుచు ఆని 

యు దాహారించి యాసందర్భమును బూరించినాండు. “శేపోంచిదుదంతానాం నేతి 

విఛక్రావునో లుక్చ్యాల్ * అను మూలసూక్రము బే సస్తమి నేకత్వమున నుదంఠములకు 
నా ¢ ! ఇ క్ యష్ ౧ ణ్ క సూచితమగు నవర్ణక మే “అన్యస్యా; క్వ చిద్భ వేచ్చాన్యా” అను విధిచేం దృతీయైకవచన 

శ అ - € వూ J 
మునను నగునను నహోబలవతియ శయముంబట్టి ఆన్యస్యాః క్వచిద్భ పిచ్చాన్య్యా 

అనున చే దీనికి మూలమనవ లెను, 
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జడంబు ద్వితీయకుం బ్రథమ బహుళంబుగానగు. ౨౮౪. 

వాడు వూనులు దెచ్చె - వాడు పూవులను దెచ్చె. ఆశే 

సొమ్ములు దా ల్చె-ఆె సొమ్ములను దాలె. వాండిల్లు వెడ లె-వాండింటిని 

వెడలె. బాహుుళకము వేం దృతియాస_ప్టములకు విధించినద్వితియకుం 

బ్రెథమరాదు, 

టీ, “తస్యాః వథమా చ జడవదానాం స్యాల్ అనునది మూలము గానోపును* 

జడవాచకముల ద్వితీయకు (వథమ బహుళముగ నగును. “వాడు పూవులు జెచ్చె 

ఇచటం బూవులను గర్యార్థకమునకు జడవాచకమునకైన ద్వితీయకుం (బృథమ యీవిధిచేం 

గలుగ “వూవులు అని కారక మేర్పడెను. ఇల్లై నొమ్ములను క ర్థార్థక మున కన ద్వితీ 

యకుం ద్రిథమ గలంగ “సొమృలు" ఆనురూప మేర్పడెనని (గృహించునది. “వా౭డిల్లు 

వెడలెను” వానికిని యింటికిని నైన వియోగము గృహావధికము గానం దద్వాచకమగు నిల్లు 

శబ్బమునకు $ చే వలనవర్థకమును 10 చే నుండియు 11 వే ద్వితీయాస ప్హములును 

గలుగ “ఇంటినుండి.ఇంటియందుండి" ఆను యోగము లేర్పడుననియు, నిందు 21 చే 

ఇంటినుండి యనుదాని కైన యింటినను,ద్వితీయ కీవిధిచేం బ్రథమ గలుగ “ఇల్లు వెడ లెను” 

అను ప్రయోగము సీద్ధించెననియు 'నెలుంగునది. కాని యావవీముననుండియు6 బోయిన 

దనవ లెను. దీన నిదియుండి లోపింవ మిగిలిన ద్వితీయకుం బ్రథమగల్లిన రూవమనుటయే 

సరసమని తోంబెడి. ఫ్రూఢవ్యాక_ర్హృమతమున నిదియుండి లోపింప మిగిలినద్వితీయకుం 
బ్రథభమయగుట కుదావారణమగును. ద్వితీయకను సామాన్యో కింజేసీ జడచాచకముల 

ద్వితీమైకత్వబహుత్వముల శెంటను బ్రథను యగునని భౌవించునది. ఇందు బహుళ 

వదమును గూర్చుటంటేసి 22 వేం దృతీయాస ప్పములకు విధించిన ద్వితీయకు మాత్ర, 

మోవిధి చేం ద్రేథమ గలుగదని గ్రృహింపవలెను. “రాముండు శతు సేనలను బాణం 

బులు రూస్రమాష్కె చాలి నొక్కకోల కూలచేసె” అనుమొదలగు (వ యోగ ములు 

గలంగవని తాత్పర్యము. ఈవిధి చే బ్రథము యట్టి వానికి సిద్ధిం చిన వానికరణాద్య ర్గకత 

వెడుంగాన నట్లు 22 చే సిద్ధించిన ద్వితీయకుం బ్రథమ గలుగదని నిర్వచింబెనని 

సంభౌవించునది. మొత్తముమింద నరయ నీవిధి కర్తార్ధక జడవాచకముల కైన ద్వితీ 

యకు సంబంధించినదని సామాన్యముగ సంభావింపనగును. ఈవిధి బహుళ మగుటవేతం 

బక్షమున ద్వితీయయు నుండనగను. “కొన్నియెడల నజడంబు ద్వితీయకును బ్రథమ గానం 

బడియొడి నని ప్రాఢవ్యాకదర్హ యాసందర్భమును బూరించుట నరయునది. మ౭కియు 

“ఒక్కొాకచో జడంబు స ప్హమికిం బ్రథమయునగునని దీనిని సవరించుటను గనునించునదిళ 
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దీనం దృతీయాస_ప్పములకుం గల్లిన ద్వితీయలలో స ష్థమికిం గల్లిన ద్వితీయ ప్ర థమాంత మై 

న_ప్పమ్యర్గకము గావచ్చుననుట తెల్లము, 
ఆని యి లు 

కాలాధ్వములకుం చ్రాయికంబుగాం బ్రథమ యగు. ౨౫, 

వాడు నిన్నవచ్చె - వీడు నేడువోయె - మాపు నిలువుము - 

జేవు పొమ్లు- వారు శోశము నడచిరి.నీశాముడ వోయిరి, 

టీ. కాలవాచకములకును నధ్వవాచకములకం దజచుగం బ్రథమ యగును, 

అధ్వ్వమన మార్చ ము. “వాండు నిన్న వచ్చె” ఇచటి నిన్నటిదినమందను స 'సోవ్షమికిం బ్ర థమ 

యీవిధిచే నయ్యెంగాన నిన్న యను (ప్రయోగ మేర్పడెను. ఇదే తరువాతి యుచావార 

ణములలో నిన్న శబ్బమునకువ లెనే కాలచాచకములై సప్తమ్యంకములై న వాని కీవిధిచేం 

బ్రథమ సిద్ధించుట చే చేండు-మాపు బేవను | పృయోగములు సిద్ధించెనని యొటుంగునది. 

భో మార్చ వాచకము లైన క్రోశశబ్దము స్దమికిని ఆమడశబ్దము సృష్పమికిని, బ బ్రథమ 

యీాసూత్ర, ముచే నగుటచే "స్రైశము ఆనుడి అను వృయోగములు సాధువులమ్య్యనని 

యెజుంగునవి. ఆయావాశ్యములందు నిరూపితములైన వ్యాపారము లాయాసమయము 

లందును నాయాయధ్షమునందును నె నెనవిగాన నాయాకాలవాచకములును నధషవాచక 

ములును స _ప్పమ్యంతములయ్యెనని గ, గహించుచు వాని కీవిధిచేం బ్రథమ గలి 7ెనని 

యొంచునది. ప్రాయోగ్రహణమునండేస్ యీవిధి సాధారణముగ నిత్యముని సం'భావింప 

దగును, “కాలాధ్వనోరత్యంతసంయో గే" అనుదాని ననుసరించి యాసూ త్రము గలిగనని 

యనుమానింవనగును. _ ప్రాయిక మనుటం జేసీ కాాచిక్కముగ “నిన్న మధ్యాహ్న్హమున 

వచ్చె “నేంటి స్రాతఃకాలమునం డేగ అనుమున్నగునవియు సాధుఫవులయ్యుడి. కాల 

సరిమితియందు నామములకు కువర్థ్మ కమగననని ప్రౌఢ వ్యాక ర్త “ఆజునెలలకు అను 

మొదలగు నుదాహృూతుల ని చ్చియుండుటను గమనించునది. 

సర్వనామస సంఖ్యాభిధానత ద్వి: ప్యుంబులయం చెయ్యది ముందు 

ప్రయోగింపంబడు డానిద్వితీయాదులకుం బ్ర బథవము బహుళంబుగా 

నగు, ౨౬. 

అన్ని గుజ్జములకు - అన్ని ంటికిగుణ్ణము లకు - గుణ్ణములన్నింటికి- 

గుజ్జముల కన్ని ౦టికి - సాహిణులుమును(రు. చెండు గుజ్జములకు = రం 

డింటికి గుణట్బ్ణములకు - గుట్ణములు రెండింటికి - గుణములకు రెండింటికి- 

సాహిణులు నలుగురు. లకు గుణ్ణములకు- లవకుగుజ్జములకు- గుజ్జములు 

లవకు- గుజ్జములకులతు కు- గవుతులులతు. ఇత్యాదు లెటుంగునది. 

విం 
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టీ, “సర్వనామవి శేష్య ములలోను సంఖ్యా వాచకవిశేమ్యములలోేను "నేదానికి 

బూర్వప్రయోగమగునో యానికి బనాుళీ ముగ బ్రథేమ యగును, విశేష్యమునుబట్టి 

విశేషణ మేవిభ_క్తిని జేందవలసీయున్నన్కు నర్భసందర్భము ననుసరించి విశేష్య మేవిభ కిని 

జెందవలసీయున్నను, మొట్ట మొదట విశేవణవిశేష్యములలో  ేది వ్ర యోగింపంబడు 

నర్హానికిం ద్రిథముయే సిద్ధించుననియు 6 దరువాతిదానికి యథార్హమగు విభ కి యగు 

ననియు: చాత్పర్యము. 'అన్నిగుజ్జములకు' ఇందన్నియను సర్వనామము ముందు 

వ,యోగింవంబ డెను గాన విశేష్యమునుబట్టి దానికిం గలిగిన పికి బ్రథమ యాూవిధివే 
రం 
ల 

సిదించెనని గృహీంచునది. ఈవిధి బహుళముగ నగునదగుట? బ్రథమ రానివత మున 
థి 

19 చే “అన్నింటికి గుజ్జములకు అని యగును. అన్నీత్యాదు లౌవవిభ_క్టికములగుటచే 

ద్వితీయా జ్యేకవచనములు వరములగునపు డమహత్వమున టింటులగునను నాచ్చికవరి 
'చ్భేదమునందలి వ్రాంతను నిశేష్యము ననుసరించి విశేషణ మునకు దిష్టి తీయాదివిభ కులు చేర్చు 

నపుడు స్మరించుకొనునది, 'గుజ్జిములన్ని ంటికి” ఇందు గుఖ్లి ములను విశేష్యము ముందు; 

5 బ్రయు_క్తముగాన దానివషీకిం బ్రథమ యయ, ఈవిధి చేం (బ్రఖథమ గలుగకున్న 19 3 

“'గుజ్ణములకన్నింటికి' అని యుండును, “ఇండుగుజ్జ ములకు” ఇందు కండను సంఖ్యా 

వాచకము ముందు వ,యోగించయి డెంగాన దానిషష్టికిం (బ్రభమ యయ్యు. (సృథీమ 

రానివక్షమున 19 చే “శండింటికి గుజ్జిములకి అని యుండును. శెండు మొదలై నవి 

యావవిభ_క్టికము లగుటంచేసి ద్వితీయాదివిభ కులు వరమగునపు డమహత్వమున టింటు 

లగనను నాచ్చిళవరి చ్భేదమునందలి వివరణమునుు నమవాళ్సంఖ్యానాచకములకు విశేష్య 

మునుబట్టి విశేవ,ణమునకు 19 చే ద్వితీయాదివిభ కలను గూర్చునపుడు స రించికొనవ లెను, 

“గజ్జ ములు శెండింటికి ఇచట గుజ్జములను వీశేష్యము ముందు (వయం క్రమయ్యెం గాన 

దానిషష్టికి |బృథమయయ్యె. | పృథమరానివత్షమున “గుజ్జములకు శండింటికి” అని 19 వే 

నగును. ఇళ్లే “లకగుట్ణములకు” ఆనునుదాహరణమునం  దొలుతేం | బ్ర యోగింపంబడిన 
దానికిం బ్రథమ యగుటను బథమ రానివక్షమున షష్టి 19 వే నగుటను నూహించి 

కొనునది. తొలుతం బ యు కమెనదానికిం బ భమ గల్లునెడలం దరువాతిదొని కర 
UW ఆది రా శక్ ౧ యె 

మగు విభక్తి యగునని గ్రహించునది. ఈయుదాహారణము లెల్ల వష్టికిం బ్రభమ యగు 

టనే సూదించుచున్నను విశేవ్యము ద్వితీయాద్యంతమై యున్నపుడు నీనిధి గలుగ 

వచ్చును. ఇందులకు “దానిద్వితీయాదులకుం బ్రథమయగు" అను విధానమే నిదర్శనము, 

ఇందమహాద్వి శేష్యములకును, వానిసర్వ నామసంఖ్యాఖి ధానములకును ద్రొథమ యగుట 

యే సూచఛచింవంబడినను నీవిధి ప్రాక్సగయు క్షవిశేవ్య ముల కెల్లను వానిసర్వ నామసం ఖ్యూఖీ 

థానములకెల్లను గావచ్చునని గృహింవనగును, “మనుజులంధజ కిధి తగు_.ఆందజికు చును 



కారకవరి చ్చే దము. 999 

జులకు, మూవురు పురుషులకు=ఎపురువులు మూవురకు, ఇద్దలు స్త్రీ స్లకు- స్త్రీ స్త్రీల కిద్దజకు' అను 

(వృయోగములును దీనికి గలకియయ్యెడి. సంఖ్యాఖి ధానమన సరఖ్యకుం "జై నది. సంఖ్యా 

వాచకమని తెత్పర్యము. సర్వ నామనం ఖ్యాఖి ధాన తద్వి శేవ్యములయందు:_ తుది విశేవ్య 

శబ్దమునకు సర్వ నామసం ఖ్యాఖి ధానవదములతో రెండింటితోను నన్వయము కాన “సర్వ 

నామము దాని విశేష్యము, సంఖ్యాపాచకము దానివిశేష్యము* అని యర్థము సీద్ధిం 

చెడి. “నర్వ నామతదిషశేవ్యముల్కు సంఖ్యాఖి ధానతద్విశేష్యములు" అని శండుజంటలని 

తాత్పర్యము ఫలించు. సర్వ నామసంఖ్యావాచకములు సవాజమంగ విశేషణములు గాన 

వానివిశేష్యముల నె నని యొన్నునది. 20 వలెనే యీవిధియు వ్యస్తముననె యని 

మొలుంగునది. 1. “సంఖ్యా వృ్యయు క్ష విశేషణ 'మేకాంతంబై యమహాద్ని శేప్యక మె 

సమ_స్సమగుచో నిశేష్య ముత్తరవదమును నేకవచనాంతమును నగును. 2, సంఖ్యా 

ప్రయంకక్ష విశేషణ మేకాంకతంైై యమహాదిషశేష్యకమె వ్య స్తమగుచో విశేప్యము 

ఫూర్వపదమును బహువచ నాంతంబును నగును, థి. సంఖ్యా పృ్యయుం క్తవిశేషణము తదం 

శాంతంబై మవాద్విశేష్యకమై సమ స్తమగుచో విశేష్య ముత్తరవదమును నేకవచనాంత 

మును నగును. షీ సంఖ్యా పృయుక్త విశేషణము తదంశాంతంబై మవాద్విశేష్యక మై 

వ్య స్తమగుచో విశేష్యము ఫూర్వువదమును బహువచనాంతమును నగు, లీ. సంఖ్యా 

(సృయు కవిశేషణము తదంశాంతంబై యమవాద్విశేష్యకమై సమస్తమగుచో విశేవ్య 

వ త్తరవదమును చేకవచనాంతమును నగును, రీ. సంఖ్యా వ్యయం: క్షవిశేవణము తదం 

శాంతంబె యమహద్విశేష్యకమై వ్య స్త్రమగుచో నిశేష్యవన ఫూర్వవదంబును బహు 

వచనాంతంబును నగు,” అను నాటుస్తూత్రముల నేకనూశ్రము గావించియు 'ఆయ్యది 

యుకాంతము మహద్విశేషస్యకము నమ స్తముగాదు. వ్య స్తంబగుచో బసహువచనాంకంబ 

యగు” అని నూ త్రించియు నూరి యోసందర్భమును ద్ర లింగలక్షణేషక_ సవరించుట 

నరయునది. _ద్వితీయాదులకుం బ్రథేమయగుట తరువాతి సూ తృమునకంటె నిందలి 
వైలతణ్యమనియుం సందును ముందున్న దానికి యగుటయనియుం గృహించునది, 

ఒకానొక-చో విశేషణంబుల ౩ షష్టి కిం బ్రథమ విభొవనగు. ౨౭, 

సుగుణాభిరాముండు రామునకు జోవోరువొన ర్చెద _ సుగు 
కాఫీ రామునకు రామునకు బోవోరువొన ర్చెద. 

టీ. “షష్టీనిశేషణా నాం , (ప్రథమా స్యాత్” అనునది మూలము, షస్థ్యంతవిశేష్యము 
లకు విశేషణములై న వదముల వష్టీవిభ _క్రీకిం బ్రృథమ. వికల్పముగ నగును. విశేష్యము 
షవ్భ్యంత _మెయున్నును దద్విశేషణము పృథమాంతమై యుండ నగునని భావము, 
ప్రథమ రానివత్షమున 10 చే షష్టియే గలుగునని గృహించునది, ఏిశేష్య మేవచన 



800 బాలవ్యాకరణము 

మును గల్లి యుండునో దానివిశేషణమును బ్రథమయగునపుడును నావచనమునే గల్లి 
యుండును. “నుగుణాభిరాముండు రామునకు” ఇచట రామునకునను షష్ట వి శేష్యమునకు 

విశేషణయమైన సుగుణాఖిరామ వదమునకు 19 చే షష్టీయయ్యెననియు నాషష్టికి దీని చేం 
బ్రథము యయ్యుననియం నెజుంగునది. సృథమ రానివవీమున 19 చే షష్టియే యగుం 

గాన 'నుగుణాఫిరామునకు రామునకు అని యుండును. నూరి షష్ట్యం తవ్య స్తవిశేషణ 

మునశే ప్రథమ యగునని తేలంచినటుల శాతం డిచ్చిన వైయుదాహరణము విశద 
వజణచుచున్నది గాన. ద్ర లింగల వీణ శేషకర్ట “యొక్క్క చోసమా సాంతర్జ తవి శేష్యంబుల 

కగువిశేష ఇంబుల షష్టికిని (బృథమ చూపట్రెకినని సూ త్రించి సమాసమునందలి పష్థ్యంత 
విశేప్యుమునకు సంబంధించిన వ్య స్తవిశేషణమునకును సీ (వథమగావచ్చుునని ' పార్టి వ 
ప్రాగసరుండు ధర్మ సుతువన్చు* అను మొదలగు నుదావారణములం జూాకి నూరి యీ 

సందర్భ మును బూరించినాండు, మలరీయుం “గ్కియాన్షయంబున రెండువదంబులకు స్వ 

స్వామిసంబంధము గలచో సంబంధిపదంబు (స్వామి వాచక మునక్రువ్టికి ద్వితీయ యగు 

నని స్మూత్రించి 'నన్నునతండు శెట్టవట్టినన్” అనుమొదలగువాని నుదాహరించి “నా 
యొక్క ఇెట్టిఅను మొదలగు నర్ధములందు స్వస్వామిత్వము ననుసరించి స్వామివాచక్ష 
మునకు ద్వితీయ యగుటను విశదవజచి యీనందర్భమును బూరించినాండు. ఇది 

“యితర్మత చ ద్వితీయ” యనుమూలము నాథారముగం గొని మైన యిందలి 22 సూత్ర, 
మునకును బూరకగ్శంథము గావచ్చును. ఇంతియగాక కొన్నియెడల నిశేషణంబు ద్వితీ 
యాదులకును బ్రథిమచూపట్టెడి నని సూ త్రించి “అహీనబలసారఘునుల్ మధో శె టభాది 
మైత్యవకుల చెల్లి అను మొదలగునవి యుదావారించి “షష్టివిశేషణా నామ్” అనుమూల 

న్యూత్ర్తమునందలి బహువచనమునకు సారసృమును గూడ వివరించినాండు. “పష్టవిశేష 

ణా నామ్” అనువిధి పల్టీ విశేషణములకుC (బ్రథమ విధించున. దగుటంటేసి షష్టీ విశేషణ 
ముల వివిధత్వమును నిరూపించి వానివాని కెల్లను బ్ర థమ (వ, యోగసిద్ధమని చూవి 

యాబహువచనమునకు సారస్యము చూపిన నది మూలాశయమని విశ్వసింవనగును గాని 
విశేషణంబు ద్వితీ యూదులకుం ద్రైథమ యగుటకు “పష్టవిశేషణా నామ్” అనుబహువచ 

నమును బ్రమాణముగం జెవ్వుట మాత్ర మంతగ మూలాశయ మెనట్లు తోంపకున్నది. 
మూలము “వ్య స్తవష్టీవిశేషణ ములు. సమాసాంతర్ల తప ష్లీవిశేష్య ముల విశేషణములు, 
ఆగు ధాతురూవములతోం గూడిన షష్టీవిశేషణములం అని షష్టీ విశేష ణములు త్రీవిధము 
లగుటను గమనించి వానివాని శెల్లళు బ్రిథమను. విధింవ 'షష్టీవిశేషణా నామ్” అను 

'బసువచనమును ని ల్పెననియు6 దరువాతివారు విశేష్యములకంటె భిన్న ముగ విశేషణ 
'ములకుం బృథమయగుచోటుల నెల్ల *విెశేషణా నామ్ అనుబహువచనము నూంతంగాః 
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గొని సాధువులుగాం జేసిరనియు6 దత్వము విశదమయ్యొుడి. కాన సమాసాంతర్జ్ష తవిశేష్యం 

బుల షష్టీవి శేషణ ములకును శ్రథమ “వష్టీవిశేషణా నామ్ ఆను బపువచనమునం జేసీ 

యే సెద్ధించునని విశ్వసింవనగును గాని విశేషణంబుల ద్వితీయాదులకుం దబ్రథమ మాత్రము 

దానిచే గలుగదని తలంవనగును, మణియు నిందులకు నన్నయభారతమున నట్టి వృ్యయో 

గములు లేమియే గారణమనవచ్చును. 

ఇందలి యుదాహరణములను బట్టి మహ దా్హాచక ముల పషష్ట్యంతవిశేషణముల శే 

సృథను యగువని తోంయవ చచ్చును గాని పషష్ట్యంతవి శేషటణములలో నేదానిశె నను బథము 

గలుగుట సృచుర పృయోగ సిద్ధము గానం (బృయోగనరణికిని నర్భన్ఫూ ర్తికేని భంగము 

గలుగనిగతి చేకత్వబహుత్వముల శెంటను నెల్ల షష్టీ విశేవ ఇములకుం బ్రథమగూర్చ 

వచ్చునని (గృహించునది. కాని యొ కానొకచో ననుటచే నీవిధి సార్వ త్రికము గాదని 

యొజుంగనగు, స్రారష - ఫూర్వనూ త్ర ములయం వాని, క్రింది పృయోగములయు 

ను త్తరసూతృలత్యుముబయుసరళ, ననుసరించి తెనుంగున _ నంస్కృతమునందువ లె 

విశేవణవి శేవ్యములు _ నియతశేలింగవిభ క్లివచనము లైయుండుట గానరాదనియు 

సంస్కృతీ ము ననుసరించి లతణక ర్హలంచెప్పిన కారకములు తెనుంగునకు సాథారణముగ 

సరివడునవి గావనియుం6 చెల్లమయ్యె. నమాసము 1 టవ స్ఫ్యూత్సను 'దానివివరణమును 

ననుసరించి వేర్వేణుగా నున్న వ దార్భములు గలిసి యొక యఖండవదార్థృ ముగ భాసీంచుట 

లేక వేశ్వేటుపదార్థ ములను బోధిం చువదములు మొత్తమె యొకపదార్భముచే తెల్బుట 

సమాసలక్షణామని విశదమగుట వే చారము లెల్లం గలిసి వస్త్రముగా నేర్పడినపిదప నావ్యస్త్ర 

మునందలి యొక దారముతో వెలంపలనున్న వేటొక దారమునకును, వెం డ్రుక లెల్లం గూడి 

జడగానై నపీదవ నాజడయందలి యొక వెండ్రుకత్ో 'విలినున్న వేటోక వెం డ్రుకకును, 

బూవు లెల్లం గలిసి దండ గానై నపిదవ నాదండయందలి యుకఫూవుతో "వెలుపలనున్న 

పేబోొకపూవునకును నిటుక లెల్లంగూడి గోడగానై నపిదవ నాగోడయందలి యొకయిటు 

కతో వెలినున్ను వేజోకయిటుక కును సంబంధమును గూర్చు నవకాశములేని యట్ల ఖండ 

వదార్భెముగ భాసించిన దానిలో నొకపదార్భమును విడందీసి వెలినున్న మజియొక పదార్థ 

' ముతో దానికి సంబంధమును గూర్చుటగాని యఖండపదాగ్థబోధకములగు వదములలగ 

నుండి యొకపదార్భమును బోధించునొకవద మును విడందిసి వేటొకపదార్భమును జెప్పెడు 

వేటొకవదముతో దాని కన్వయసంబంధమును సమకూర్చుట గాని దుష్కు_రమని స్పష్ట 

పజెశిం గాన సమాసాంతర్హతపషష్టీవిశేష్యములకు వ్య స్తముగ విశేషణముల నిడుట నంగీ 

క్షరించు నీసందర్భ మేక చేశాన్వయదో షదూషితమని సంస్కృృృతలమీణములమార్డ ము నను 

సరించి యనవలసియున్న ది. అఖండవ దార ములో చెబ్టని యొకవదార్భ మునకు 'వెలినున్న 
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వేటొకపదార్భ ముతో నంబంధము కష్టవడి గట్టినను నది సహజమైనట్ల త్తక యెనవేసినట్టు 

స్పష్ట్రముగం దోంచుచు నఖండవచార్భమునకు వికారమునే గూర్చురితిని నమాసై క దేశ 

మునకుం గట్టిన విశేషణమన్వయసంబంధమును సమానైకచేశముతో6ం గనంజాలమిని 
వ క్ష వ్యర్థ స్ఫురణమునకు భంగ మును గలిగించెడింగాన నిట్టి దానిని దోషముగా సంస్కృత 

లాకణిక లెన్ని యుందురని తో వెడి. సంస్కృత మున “వి శేవ్యవి శేష ణములక విభ క్ట 

వ్య త్యాసమే గలగదన షష్టీవిశేషణములమాట వేణుగంజెప్న చేల? సమాసాంతేర్హ తప 

విశేష్యమునకు వ్య స్త విశేషణ మే గలుగదనం దద్విశేషణమునకుం బ్రథమ యసంభవమని 

వ్రాయనేల! తినుంగున షష్టీకత్సురుహెంతర్హ త లం ప్పషష్ట్య్రంతవూర్వపదనునశే యిట్లు వ్య స్త 

విశేషణము. నిడుట గన్పట్టును గాని యేయికర సమాసములందలి యేయేక దేశమునకు 

వ్య స్త సవిశేషణమును వేయంట వసిద్ధమై గాన రాదు, అందును గేవలన సంస్కృృృతసమములకు( 

గాని సంస్కృత సమా చ్చిక ములకుం గాని సాధ్యసమాసము (ఆంధ విభ కి చిహ్నీతేము 

లైన పవీదవ నగుసమాసము) సంభవించినపుజే యందలి లు _ప్రవష్ట్యంత వూర్వవద మునకు 

వ్య స్తవిశేషణము నిన పద్ధతీ చూవ ట్రైెణిం గాని సిద్ధషష్ట్రసమాసమునందలి (కేవలము 

సంస్కృత వ్యాకరణాసిద్ధ మైన వ వష్టీత క్పురువమునందలి) వష్ట్య్రంతమున కిట్లు వ్య స్తవి శేషము 
నిడుపద్ధతి గానరాదు. సమాసమున విభ క్రి క్ర్లోవళా స్త్ర ము ననుసరించి యాయావిభ కులు 

లోపించిన వాని వానియా మాయర్థ ముల స్ఫూర్తి wv పూర్ణ ముగా బోవుననియును 

యొక్క వ, వ త్యయము వ్య స్తమునన సమాసమునను నిత్యముగ లోోపించెడిది గాన నది 

విభ క్రలపశాస్తము చేయ దొలంగినను దత్సంబం ఛార్థ ప్యోతకత్వమునకు నాశము సమాస 

మునను గలంగదనియును నెంచుట చే౭గావలయుం బలంంగుక వులు యొక్క లోవిం చినవద 
ములకు వ్యస్తవిశేషణమును వ్య స్తవి శేవ్యమునకువ లెనే నిల్చుట యెదుస్ట్రమని యనుకొను 
టయు లాతుణికు లిమార్థ్హమును సూ త్రించి యదుష్ట్రముగాం జేయుటయుం గుదిశెనని 
తోంశెడి, 'సంన్కృతలాతణికులంి కిమోదనం శాలీనామ్ సకాాఢకమావణీయా 

క అనువాక్యములలో  సమాసగతములం గాని "“శాలీనామ్; ఆవణీయానామ్? 

అనుషస్ట్యంతములకు సమానై క బేశములగు “కిమ్; స క్రూ;” అనువదములతోడ నన్వయము 
నంగీకరించు మార్హము నాధథారముగం గొని గావలయుం బెశుంగుకవులు సమాసగత 
పషష్ట్యంతమునకును నితరవ్య స్తవెేశేషణముతోడ నన్వయము నంగీకరించి యీి+యేక దేశా 
న్వయమార్హ ము నళివృద్దినొందిం చిరని తోడి. సంస్కృ తమునను లాతణికలయుం దా 

సారణము లే యట్టివి “చూపలైడిం గాని వ్రసీద్ధములై నకవివ్ర, రోగములు మూత్యము 

బహుళ ముగయ నోంయకన్నవి. యొ త్తముమా.ప "నేక 'చేశాన్వయవిషయ మున నా ద్యాంధ్ర 

భాహోవద్ధతులు విశ్ళేన్నములని ఇెవ్పక తప్పదు. అభిప్రాయము వెల్లడియైనం జాలునని 
సులభాపేత్షను వ్యవహృతమగు జీసద్భాష, తెలుంగు తీర్చిదిద్దిన వ్యవహార్థభ్రష్టయ గుభావ 

సామ్; 
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సంస్కృతము. కాననట్టి యున్న వానికినవాజం బె, ఒకొక చో సమాసగత ఫూర్వవదంబు 

వ్యవహితో త్రరవదంబొంటితోడను వాని పెక్యింటితోడను నన్వయింబెడి. కొన్ని యెడల 

సిద్ధసమా సమ ధ్యగత పదములతో దద్భిన్న వదముల కన్వయ ము చూవట్టెడి. “ఒకానొకచో 

గుణవాచకభాతుజవిశేషణంబు లవయవవిేశేష్యఫూ ర్వకములయి యవయవితో సమ 

సింబెడి" అను త్రి లింగలత్షణశేషసూత్రములను బరీశీంచిన నేక చేశాన్వయ మిప్పట్టున నే 

గాక మణి కొన్నిచోటులందును ెలుంగునం దోంచెడిననియు. నీవిషయమున సంస్క) 

తాంధ్రముల కేమాత్రము సంబంధము లేదనియు స్పష్ట్రవడక మానదు. . కాని యర్థ 

స్ఫూర్తి శేకజిశాన్వయము మిగుల భంగము గలిగించునదిగాన నిట్టి వృ యోగములు 

కొలందిగ నే వాజ్యాయమునం దోంచుట గలి 'గెనని ము, సాధ్యమగునంత వ అకు (బ్రసన్నార్థ 

స్ఫురణనై యత్నించుకవు లీమార్హ ము నంటకుండ నొ త్తిలిపోవుటయే యుచితమనియుం 

చెల్పుట యనుచిళము గాంజాలదని యావిషయము నింతతో ముగింతు. విశేషణములు 

సా భారణముగ ఛవత్యర్థకములతోం గూడినపుడు (వథమావిభ క్టినందుట నవాజము గాన 

నావిఛానము ననుసరించి ఛవత్యర్థృ కముతోం గూడుకొనకున్నను  విశేషణములకుం 

బ్రథమ కొల కృమమున గల్తెననియుం (బొఢవ్యాకరణోదావారణముల ననుసరించి 

షష్టివిశేష్యముల వెేశేషణములకే గాక దష తీయాద్యంశవిశేష్యుముల విజేషవణములకును 

బ్రధమ సిద్ధించుటను గమనించిన బ్రథమయే యగుట కడియే కారణము గానోపు 

ననియు. దెల్లమయ్యెడC గదా! మూలసూ త్రము నిత్టముగC దోంచుచున్నను జింతగవుణి 

శేషమగు నాధర్షణయు “విభాెషయా సుసంతం స్యాదత, షష్టీవిశేషణమ్' అని యనుటను 

నూరివిభావనగునని సూ త్రింటెనని నమ్మందగు, 

భవత్యర్థ వ్యవహితంబులగు విశేషణంబులకుం బ్రథమ యగు. ౨౮. 

అగు మొదలగునవి భ వత్యర్థములు విదా్రాశాలియగు పురుషుని 

సకలజనులు సన్ఫానింతురు. భూతదయాళు రగుమవోత్తులకు శ్రైయంబు 

గలుగును. అతిమానుష మత్యద్భుత మతిదువ్క.ర మయిన కళ వార్డున 

కృతిన్. 

టీ, “భ్వాద్యర్థవ్యవ థా నేతు భీద్యస్య నిఖలం భవేణ్ * అనునాధర్వణము మూల 

మనందగు. విశేషణవిెశేష్యములకు నడుమనుండి వానిని వేణువఆచుచుం (బ్ర ధానముగ 

విశేషణము తుదనంటి వేష ఇమునకుం దనద్వారమున నే గాని సాకుత్తుగ వెేేష్యముతో 

నన్వయమును నడ్డుచు నగు ధాత్వర్థ కము లుండునపుడు విశేవ్య మేవిభ_క్టి నందియున్నను 

నిశేషణము వ్ర, థమాంత మే యగునని భావము. విశేవ్యమునందు సిద్ధమైయున్న విశేష 
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మునే విశేషణము తెలి వెడింగాన సా భారణముగ నుబంతవిశేషణములకుందుదిని భూ తార్థ 

కములు గాంజాలం నగుధాతురూవములం బేర్చియే వ్రృయోగించుట చూవట్టైడి. అగు. 

శై-అయిన=ఐిన మొదలగునవియే పైవిషయమునుబట్టి “సశేషణములతువిని జేరు ఛవత్యర్థ 

ములని యననొ ప్పెడి. “విద్యాశాలి యగుపురుమని” ఇచట నగు ననునది భ వత్యర్థ ము, అగ 

ననుదానిచే వ్యవహిత మగువిశేషణము విద్యాళాలి. పురుషుని ననువి శేష ష్యము “ద్వితీయ 

వచనాంకముగానం చద్విేేషణ మగునిదియు 19చే గ్వితీయెకవచనాంతము గావ లెను 

కోని యిది ఛవత్యర్థము ప టు చేయంబడినవిెశేషణము గాన నీవిధిచేం (బ్రఖేమ సిద్ధించి 

విద్యాశాలి యని కరక మేర్చ్పడెను. ఇది విశేషణంబుదీషయకు భవత్యర్శ వ్యవ ధానమున 

బథమ యగుట కుదాహరణము. 'భూతదయాళురగు మహాత్తులకు ఇచట నగునను 

దానిచే వృవహిత్వమైన భూతదయాళు శబ్ద మునకుం బ్రథమ యీవిధి చే నయ్యెంగాన భూత 

దయాళురని కారకము సిద్ధించెను. భవత్యర్థ వ్యవహితముగాని యపుడు “వి ద్యాశాలిని 

బురుముని; భూతదయాళురకు మహాత్తులకు; భూతదయాటురు మహాత్తులకు” అనురూళ్ల 

ములు గలుగుటను స్థరించునది. విశేషణకష్టమును విశదపఆ చునది భవత్యర్థ కము. వక్ 

మాంతఫవూర్వవద విశేషణత్వమునే యది (ద కాళిత మొనర్చాడిం గాని యితరవిభ_క్ష్యంశ 

ములై న విశేషణముల విశేషణతషమునది యన్వయసంబంధా భొవమునం చెలువంజాలదు, 

కాన ఛవత్యర్థ వ్యవహితవి శేషణమునకుం (బై, థమయే శరణ్యమయ్యె, “అతిమానుషమత్య 

ద్భుతమతిదుమ్కరమయిన కేశ వార్జునకృతి" విశేషణములం వరుసగ: జెక్కు...లై తోంచు 

నపుడు ప్ర తివేేషణమును దవిలి ఛవత్యర్థ కముండి విశేషణవిశేష్య ముల -పేబువజువ 

నక్య_జఆ లేదనియు. దుదివిశేషగాము భవత్యర్శసహిత మైయున్నచో. చెల్ల విశేషణము 

లను భవత్యర్థవ్యవహితములుగ నే భావించి (వథమ  సార్చవచ్చుననియుం చెలువ 

సీయు దొహరణమును సూరి యిశ్పెనని యెజుంగునది. ఇచట శేశ వార్టునకృతికి ద్వితీ 

యాంతమునకు వెేశేషణములైన ' అతిమానుష-ఆత్యద్భుత- -అతినుష్కు_రి అనువదములను 

తుదివిశేషణమునకుం దగిలి యున్న యయిన యను భవత్యర్థ మునుబట్టి ఛవత్యర్థవ్యవహిత 

ములుగనే యెంచి వాని ద్వితీయకుం బ్రథమ సాశ్చననీ గృహించునది, ఇది నన్నయ 

భారతోద్ధృతము. (చూ, క. మ, ట్రీ 

భవత్యర్లకంబు సన్నిహితవిశేవణంబునకును దానిముందు 
విశెషణంబుల కయిపదంబును బహుళంబుగా 

ననుప్రయు_క్షంబగు ఏడ, 

అతులు డయి య ప్రమేయుండౌ హరిని గొలుతు, 
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టీ, విశేషణము లశేక్రము లగునపుడు విశేవ్యమునకు సమీపమున (ఫూర్వమును 

నున్న దానికి భవత్యర్థకమును దక్కిన వానికి “ఆయిఅనువదమును బహుళ ముగ వెన్నంటి 

వ్రయోగింపంబడును. అనంగా. విశేషణములు చెక్కు_లై వరుసగం బ్ర యోగింపయిడి 

వానితరువాత విశేష్యము (పృయుక్ష మైయున్నపుడు వెేశేష్యమునకుం బూర్వమున 

నున్న విశేవణమునకు అగు జి మొదలగు ఛవత్యర్థములలో నేదేనియం, భవత్యర్థము 

చేరినవిశేషణములకు ముందున్న విశేషణములకు అయివదమును, _ జేరునని భావము. 

ఏది చేరినను భవత్యర్థ వ్యవహితము లే విశేషణములగుంగాన 28 వ డ్, భమ విశేషణ 

ముల కగు. 'ఆతులడై యృప్ప మే ముం జౌపహారిని:---ఇచట హారినను ధి శేద్యమునకు 

సమిావమున6 బూర్వమున నున్న య్మప్ర మేయ వి శేషణమునకు భ వత్యర్థ మగు EI 

ఆనునదియు దానికి ముందున్న దాని కయిపదంబును నీవిధిచే నను పృయు కము లయ్యె, 

వూర్వసూ త, ముచే భవశ్యర్థ వ్యవ భానమున విశేషణములకు6 ద్రైథమ సిద్ధించె. విశేషణ 

త్వమును వెల్లడింవ భ పత్యర్థ ము లన్వయసరనోవస్థి తి ననుసరించి కవులం (ప్రయోగించు 

పద్ధతి వివిధమను నంశము సూచితము. 

అయివదాను పయోగంబు లేనిచో దుదివిశేవణంబునశేని 

విశషణంబు లన్నింటికేని మింద సముచ్చయార్థంబు 
ఏభాషం బ్రయోగింపంబడు. 5౦. 

ఆద్యు౭ డప్రమేయు(డు నగుహరినిగొలుతు. ఆద్యుడు నమేయ 

గుణుండు నౌవారిని గొలుతు. ఆద్యు. డప్ర మేయుండగు వారిని గొలుతు. 

టీ. పూర్వసూత్రముచే భవత్యర్థకముతోం గూడి విశేవ్యమునకు ముందున్న 
నిశేషణమునకు. బూర్వమున నుండిన విశేష ణముల కయివదము చేరనివశత మున భవత్యర్థక 

ముతోం గూడినవిశేణషమున కొక్క_దానికిం గాని లేక విశేషణము ల్నంటికిం గాని 

సముచ్చయార్థకనువర్థ ము చేరునని భావము. పెక్కు_విశేషణము లగునెడ సముచ్చ 

యార్థక నువర్శ ము చేరుట సవాజమె. నువర్ణక మొక్క_చో నున్నను సముచ్చయార్థ 

స్ఫురణ కడ్డంకి లేమి నొక్కవిశేవ ణంబునకేని యనుట పొసంెడి, “ఆద్యుండ ప్ర, మే 

యుడు నగువారిని గొలుంతు:--ఈవాక్యమున వహారిననుదానికి విశేషణములైన 

“ఆద్యుడు అవ, మేయుండు' అనువానిలోే6 దుదివి శేషణమగు “అవ, మేయురిడను 

దానికి మాత్సృమే యయివద మనువ్రయుక్తము గాలేదుగాన సముచ్చుయార్థక 

మగును వర్ష మే చేశను. ఇట్లే “ఆద్యుండు న మేయగుణుండు నావారిని గొలుతు” నను వాక్య 

మున ఛషక్యర్థకముత్ గూడినదానికిని దానిముందుదానికిని గూడ సముచ్చయార్థక 
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నువర్ణము మిందం చేరెను. విశేషణము లన్నింటికి మీ౭ద సముచ్చయార్థకము చేరుట 
కిది యుదావారణము. వూర్వన్యూత్రముచేశౌన అయి పదానుప్రరోగమున సముచ్చ 

యార్భము విశేషణములకుం జేరుట యాంధ ధ్ర, వాక్య్ళపద్ధతికి సవా జమైనట్టు తోంది 

ఆద్యుండుకయి నవ మేయుండు శనై నిత్యుండు నాయిశుని ననురీతిని గిహ్టార్గక మగుట 
వాక్యము గలుగదని తోంచెడి. ఈవిధి వైకల్పికమగుటం జేసీ సముచ్చయార్థ మును, 
బూర్వవిధియు బాహుళిక మగుటంజేసీ యయివదమును, గాకున్న 28 చేం 'బుథను 
గలుగ 'అద్యుండ వ, మేయుండనవారి నని వాక్య మేర్పడెడి. భ వత్యర్థ వ్యవహితమగు 
విశేషణములశ 28-29_80-31 సూత్ర, ములు సంబంధించినవని గ్ర హీంచునది. కాన 

భవత్యర్థ వ వహితములం గానివానికి 19 చే విశేవ్యలింగవిభ కపస్నము లగుననుట 
మయువ రాదు. 

ధాతుజవిశెషణవ్యవధానంబున విశ₹షణంబులన్నింటి 

కయివదం బను పయ శ్రంబగు. ౩౧. 

ఆద్యూండయి యవ, మేయయా యఖ లనెన్యుండై యెనం"గెడు 
డెవుని నభినుతింతు చప దణీయుం బ్ర యోగవైచిత్ర్యంబు గల 
దది వ యోగంబుల నెబుంగునది. 

టీ. విశేవణములను విశేష్యమును వేణుచేయుచు వానినడువము భధాతుజనిశేషణ 
మున్న చో వెేశేషణములెల్ల నయివదమును బొంబెడినని భావము. ఛాతుజవిశీషణము 
లనంగాం గ యలనుండి పుట్టిన విశేషణములని భావము. ఇవియేడు. చూ. శ్కీయశీకే_4ర_ 
46-47 సూ నూత ములు. “అద్యుండయి య,వ్ర మేయు.డై యమిల శవ్యుంటై యెసం గడు 
దేవుని”:ఇచట నెసంగెడను ధాతుజవిశేషణము దే విశేషణము లెల్ల వ్యవహితము 
లగుచున్నవి గాన నీవిధివే నెల్లవిశేషణముల కయివదము చేశెనని గృహించునది. అయి 
వఐరూవమును బొందియం విశేషణములమాంద నుండనగును. విశేష్యమందలి విశేషము 
లను గృమముగ స్పష్ట్రవణువ నీభవత్యర్ల స్థ కాయివదాను ప్ర యోగము విశేషణముల కగునని 
గ్రహినచునది. ఇట్లిసూూత్రమునం  జెప్పినరీతిని గాక కొన్ని విశేషణములు మాత్ర మే 
యయివచాను వ ప్రయుక్షమ లగుటయంం6 గొన్ని యట్లు గాకుండుటయు మొదలగు 

విశేషములు బ్రయోగములందుం దోంశెడిననియు, నట్టివి శేష ములం గవివ్యృవవోరము 
ననుసరించి గ్ర హింపవలెను గాని యనంతములగు నవ్వి-శేషములను మార్హ వృ దర్శన 
మాత్ర, వరమగునిందు.6 బ ద్ర దర్శింప నవ కాశము లేదనియు, “ఇచట మలకీయుం 'బ యోగ 

ఆ 
వైచి వ్ శ్ర్యముగలదది ప్ర యోగంబుల వెయంగనదని సూరివ్రాసీనవివరణమున కళ్ళి ప్రాయము, 



కోరకవ వరి చ్చే దము. త్ర07 

“అద్యుండవ, వ, మేయుండఖిల సేవ్యుండువై యెసంగెడు దేవ దేవుండు విష్ణువు ప్రోచులాక; 

మాధథవుం డుడితసంరంభియె లత్మీయుతుండై పొదచారియై గజేంద్ర రత్నణబద్ధకంకణుండై 

లత్నీన మేతుండై యీ తెంచె; అద్యుండ ప్ర వ మెయుండునునై యఖలజన శేవ్యుండైన హరిని 

గొల్లు” అనునిట్టివియు: బైవివరణమునకు గుణీ గానోపును, వరిశీలింప విశేషణముల "కల్ల 

వానికిం దుదిని వీశేప్య మున్న పుడు నిశేషణము లయివదమునందియు భవతృర్థృ ధాతుజ 

విజేషణావ్యపహిత ములు గాకుండుటయు ముందు విశేష్యముండి విశేషణములనంతరమున 

నున్నపుడు విశేషణము లయివదముతోం గూడియు ధాతుజవిశేషణవ్యవహితములం 
గాంజాలమియు సముచ్చయనువర్లముతోం బాటు నయివదమును సన్ని హితనిశేషణ మే 

యంది తక్కినవి యేదాని నందక లేక యెల్ల విశేషణ ములును సముచ్చయనువర్ణ మునంది 

థాతుజవిశేషణవ్యవ ధానమునను నొవ్వుటయు నను మొదలగు వ్రృయోగ వై చిత్ర స్రములః 

వలురకముల నగవడుం౦ గాన వానిని గవి వ్ర, యోగ ములంబట్రియే యెణుంగుట యావశ్యక 

మనుట యనుచితము గాంజాలదు, అనంగా నీవిధి ఛాతుజనిశేషణావ్యవధానమునను 

గలుగుట (వ,యోగ సిద్ధ సీదమని భవము, 

భావార్థకాదియోగంబునం గర్తకుం బ్రథమ యగు. ౩3౨. 

రాముడు వచ్చుట - రాముడు రాయగా లత్షణుండు గాంచె + 

రాముడు విలందనం ది లోకంబు లాకులంబులగు - రాముడు వటిన 
గా Ww త్ర 

వ్రతిన వారింపం దరంబుగాదు. 

టీ, భా వార్థకము మొదలగుపదములతోడి యన్వయమునం గర్హ్భృ వదమగునట్టి 

దానికి. బ్రథము యగును. భావార్థ కాదులకుం గర్తయె వానితో నన్వయించెడు దానికి 

బ్రథమావిభ క్రి యగునని యర్థము. ఈవిధి నిత్యము. భౌవంబనంగా ధాత్వర్థ మనియు 

ఛాత్వర్థ మాత్రమున నగు పృత్యయములను గూడినవి భా వార్ధకములనియు గృహింవ 

వ లెను, తద్ధిత [1 సూత్ర వివరణము లిచట (గావ్యాములు గావు. శ్రీయ 85 సూత్ర, 
సం 

వివరణము లీవివయమున _గా,హ్యూములు, భా వార్థకవదముతరువాతియాదిపదము చే 

భఛాతువులకు భె వంబున నగ్వనీతరరూ వములును భాతువుల కాయాయర్థముల సిద్ధించెడు 

ననమావకరూవములును చగ్రావ్యాములం, వరుసగ శ, య రి5్-రిరీ= 37 98.89-40- 

42 48-hd-45- L647 సూత్ర ములచే సద్ధించెడు రూవములకుం గ రృఅగు వానికిం 

బ్రథమ సిద్ధించునని తాత్పర్యము. న (వండుట క, (వండక మునుపు మి (వండమి 

ఇం (వండి క. (వండక్స ను (వండను న. (వండినన్) డు. (వండుడున్) ఎడి (వం 

'డెడ్సి ఎడు (వండెడ్ను వానిలోవము, (వండు) ఉన్న (వండుచున్న్ర కల (వండంగలు 
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న. (వండిన) ని (వండని. అనునివి భా వార్థకములు, ఆదిపదముచే నసమావకములు నిందు 

గ్రాహ్యాములు. “రాముడు వచ్చుటి ఇచట వచ్చుటనుదానికి రాముండు గర్హయమైొన 

వాండుగానం దద్వాచకమునకు దానితోడి యన్వయసంబంధము స్పస్ట్రమగుటం బ్రభమ 
యీవిధి చేన య్యె, “రాముడు రాయగా ఇచట రాంగానను నుణ్యంతమునకు రాముండను 

ల్లి 9 ళ్ జగ అధ 5 నది గర్హయై యన్వయించుట వే దానికిం బ్రమ సిద్ధించె. రాముడు పట్టిన (పృతిన 

ఇచటను బట్టిన యను భూత కాలిక డీ యారూవమువేం చెలువంబడు వ్యాపారమునకు 

రాముండు కర్తయగుటంజేసీ రామవదము దానితో నన్వయించునదనియుం బ్రథమ 
యీవిథధివే సీద్ధించెననియు నెణుంగునది. వాక్యనిర్దస్టములై న చథాన సమాపకములకుం 
గర్తతైన వానిశెట్లు బ్రథమ కారక 1 సూత్రమువే నుక్తార్థమున సిద్ధించునో యబో 
వా క్యాంతర్హ తభా వార్డ కానమాష కీయ లకు గ రలెనవానికిని బ్రథమ గలుగునని 

యీాస్మూ తృ మునకభిప్రాయము, ఇట్లే యాయాభా వార్గకములయు నసమాపకములయు 
యోగమున గర్తలగువానికిం ద్రృథమ యగుట నూహించుకొనునది. 

వ తంబులగు యుషదస ధింశేవణం ప్రథమాం పృదస్మద్వి ఇవణంబుల కేకత్యంబున 

వు-ను-లును బహుత్వంబున రు=ఎను-లు నంతాగమంబులు 

పాయికంబుగ నగు, 39, 
లో 

టీ, “అస్మద్యుష్క ద్వాచ్యా చేకత్వణతోోనివీ; పరేషాం తు ధర్లోత్తమమధ్యమవల్ ; 
బహుషు న మధ్యమవత్ * అనునది మూలము. తెలుంగున నీ-నాయనునవి యుప. దస 

- ఆశీ భీ 

చృబ్దములు. (చూ- సర్వనానుప్ర) | పృథమాంతములైన యుష్క దేకవచనముల విశేషణ 
ములకు “వు అనునదియు నస్మ చేకవచనవిశేష ఇములకు ను అనునదియు యుష్మ 
దృహువచనవిశేవములకు “రు” ఆనునదియు నస్మద్భహువ చనవిశేషణములకు “ము” అన 

నదియు దుదిని జేరునని సూత్రార్థము. | పృథమాంతములగువానికే యీావిధి యనుట 
మయివరాదు, > 

ఈయాగవుంబులు పరంబులగునపు డుత్వంబున కత్వంబగు, 36, 

నీవు ధన్యుండవు- నేను ధన్యుండను-మిరు ధన్యులరు- మేము 

ధన్యులము. ఇ కారంబుమింది. కు-ను-వు- కి యావిభ కుల యుత్వం 

బున కిత్యంబగు ననుసూ త్ర ము చెత న్రనుల కిత్యంబగు, నీవు సుకృతివి. 

నేను సుకృతిని - ఆర్హివారుడ వౌనినుం గొల్లు నంబుజాత.. గర్వ 
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గరిష్టండగు నన్ను-మోరలు _ వెద్దలు.ఇ'త్యా దులు పాయిక గ హాణ థొ దె లి (ఈ 
ముచె రథీతంబులయ్యొ. 

టీ. “ఉతోచ్చ సరే్టేమి అనునది మూలము. “వును; రు.ము;' అను పూర్వ 

సూత్రోోక్తములగు. నాగమములు పరములగుచుండం బూర్వమున నున్న (హ్ర్రసో 

కారదు వా,స్వా కారమగు. “నీవు ధన్యుండవు ':--ఇచట నీవను యుష్మచృబ్దప, వథ మెక 

వచనమునకు వవశేషణయెన ధన్యుండను దానికిం బూర్వసూ,త్ర, త ముచే వువర్ణ్య మం తాగము 

ముగనయ్యెననియుం సీవిధిచే నావువర్గ ము వరముగా “ధన్యుండు” అను చానియందలి 

శ్ 3 

డుబ్వర్థకము నుళ్వమున కత్వము గచ్చెననియు గ్ర్రృహించునది. “చేను ధశ్యుండను ఇచట 

చేనను నస చృబ్ద్బ పృథమైక పచనమునకు విశేషణ మెన ధన్యుండను దానికిం బూర్వసూ త్ర, 

ముచే నువర్శమును నది వరము7ః నీవిధిచే డుబ్విర్ల కము నుత్వమున కత్వమును సిద్ధంచె. 

ఇటే తక్కిన శెండుచావారణములందును (గృమమున మారను యుష్కచృబ్ద ప్రథమా 

బహువచనమునకును మేమును నస్త్మ చృబ్ద ప, థమాబహువచనమునకును విశేషణయమెన 

ధన్యులను దానికి రో-మువర్ద ము లంతాగమములుగ 6 బూర్వసూ త్రముచే నగుటను నీ 

విధిశే రు_ములకు ముందున్న “ధన్యులు అనుదానియం దున్న లువర్హ కము నుత్వమున 

కత్వమగుటను నూహించికొనునది. పృథమాంకయుంమ్మదస్త ద్వ్విశేషణములకేగాని యితర 

విభ క్ష స్రంతయుపష్కదస సృద్విశేషణముల కిక్కాార్యములు గలుగవని గృహించునది, 

వథ మేతర యుష్కదస స్మద్విశేషణములకు ముందు చెప్పిన నిశేషణములకగు “ కార్యములే 

మయాయానూ శ్ర ములచే యథాసంభవముగ నగుట నూహించికొనునది. 'నీవు-మోరు._ 

చేను-మేము” అను వాని యాద్యకతురములు వలుకుబడిల జూఆీపోంగా మిగిలినవర్థ ములే 

వూర్వసూ త్ర, ములవేత నంతాగమములుగ సిద్ధించినవనియు నుత్వవిళిష్టముల శెండింటిని 

బలుకుట కష్టముగాన నుచ్చారణ సౌకర్యము నపేక్న్షీంచి యందు మొదటియుత్వ మత్వ 

మగుట నే యాస త్రము స్పష్ట్రపజబెడిననియు6 'బాఠకులకుం చెల్లంబ. దీనినిబట్టి యాది 

కాలమునం బండితుండు నేను మొదలగురీతి నే విశేషణము తరువాతం దద్విశేష్యము 

నిడి విశేషణ _ విశేష్యఫావమును దెలిపెడివారనియంం6 గాలక్ర్రమమున నుచ్చారణ 

పౌకళర్యాపేతచేం దుదిపృకృతుల యాదిమభాగములు లు ప్పములై యచ్చులమార్చు 

గలుగుట నిట్టిరూవము లేర్పడెననియు నిట్లు పృకృతుల యాద్యకతురములు తెగుటకుC 

బలుకుబడిలో యొ తిపలుకుంబడి లేమియే కారణమనియు. దత్వజులకుం డెల్లంబ. వ థ 
తాలి (a యం Ur 

మేతరవిభ్తే సక వచనబహువచనములందున్న యుహ్మ దస చృబ్దముల విశేషణములకు భవ 

క్యర కాదియోగమునం బ బ్రథమసంభవించె నేని యవి వ వ (చ,థమాంతయుంష్క దన స్మద్విశేషణములం 

గానో ఇ పెడింగాన నపుడును సీవిధిచేతను బూర్వసూత్ర, రను చేతను నగు శార్యములు గలుగు 
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నని యొజుంగవలెను. వండితుండనగు నన్ను - బుద్ధిమంతులరగు మోకు -పుణ్యాత్తుండవగు 

నీవలన-అద్భష్ట్ర వంతుల మగు మాచే. మొదలగునవియు సాధువులగును. ఇందులకు “ఆర్షి 

హరుండ వౌనిను గొల్లు అను నుదావారణమే ప్రమాణము, ఇచ్చోో “నిను అనుద్వితీ 

యె కవచ నాంతయుష్మ చృబ్ద్బమునకు విశేషణమైన 'ఆర్హిహారి అను వదము బి అను 

భవత్యర్థ వ్యవ ధాన మునం జేసీ (వృథమాంకమయ్యెననియు బ్రథమైకవచనాంతయుప్క 

ద్విశేషణ మగుట చేం బూర్వన్యూత్రముచే వువర్ణ మును దీనిచే దానిముందున్న యత్వ 

మున కుత్వమును సిద్ధిం చెనను విషయము న్పష్ట్రము. ఈయాగమము లికారాంతైకవచన 

ములమోందవై నచోం దత్సమము 26 చే నుదంతములైన యావర్ధ ము లిదంతములగునని 

యికారంబుమోది యను నూరి యో, క్రీండివివరణమున కళిప్తాయము, “సీన్చ నుక్భ్కలివి- 

నేను నుక్ళతినిి” అను నుదాహరణములందు. బూర్వస్తూత్రముచే సిద్ధించిన వునుల 

యంత్వమునకుం దత్సమము 26 చే నిత్వము గలుగుటను గమనించునది. వునులును రుము 

లును బ్రాయికనుగ నగునని సూత్రృమునం బ్రాయళ్ళ్శబ్దమును బృయోగించి చెప్వుటం జేసీ 

సా ధారణముగం థ్ మాంతయుప్క దస ద్విశేషణములమిద నాయాగములు గలుగు 

ననియుంం గ్వాచిత్మముగం నొండోకచో6 గలుగకున్నం గలుగకపోవచ్చుననియు 

నర్థము లఖించెడిం గాన “గర్వగరిష్టుండగునన్ను అను నుదాహరణమున నస్త్మచ్చబ్దవిశేవ 

యె భవతృర్థ వ్యవ ధానమునం ద్రథమెక వచనాంత మైన గర్వగరిష్టుండను దానికి 

నువర్ణ ము చేరకుండుటయు: దధారమగు నత్వ కార్యము సంభవింపకుండుటయా; “మోరలు 

పెద్దలు” అను నుదాహరణమున “మోరలు” అను చథమా బహువచగాంతమైన యుప 

చ్మృబ్ద మునకు విశేషణమగు “చెద్దలు” అనుదానికి రువర్థ ము ఫూర్వసూ త్రముచే 

రాకుండుటయు నత్వ మావిధిచేం గలంగకుండుటయు; సాధువు లయ్యెనని గర్వగరిష్టుం 

డగు నన్ను నను నూరివివరణమున కళఖప్రాయమని యొజుంగునది. త్రి లింగలత్షణ శేష 

కర్త 'తచ్చబ్దాంతములగు థాతుజవిశేవణములమోంద నరు చూపట్టదని స్యూరత్రించి 

మో రేయే గిరుల్తెట్టినారు.' అను మొదలగు (స్కయోగముల నుదావారించి యయోసందర్భ 

మును బూరించినాండు, నూరి (వృథమాంత యుప దస ద్వి శేషణముల వరముగశే లికి. 

వశే విధుల చెంచెనని యు దొవ్భాతులంబట్టి స్పష్ట్రవపడు చుండుటంబట్టి యు సూత్తము 

యుష్మ దస్త ద్వి శేష ణములం బెల్లను వ్యాపించునదగు టంబట్రియుం సూరిప్రాయశ్శబ్దమును 

నిల్సినను ద్రిలింగలతణ శేషకర్త యాదారివట్రైనని తెలియవలెను. “పొండుభూవరునకుు 

గోడలై తి” అను మున్నగు వ, యోగములు నీతి విధికి వ్యతిలేకము' లైనవి గలవు. కాని 
యట్టివానిని నూరి 8 నందలి ప్రాయో[గృ వాణముచే రశ్నీంచెను. అవోబలాదులు 

వీరి నకు వ్యతిశేకములైనవాని నసాధువులని నిరాకరించిరి, యుమ్మ దస ద్వి శేషణము 
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'లేమార్హము వేం (బ,థమాంతము అనను వును రు ము లంతెగమములగు ననవలసీ 

యున్న దిగాని షస్ట్యంతయుష్క్మదస్మద్విశేషణాములకు 27 సిద్ధించెడు ప్రథమారూవములకు 

మాత్ర మీయాగమములు గలుగవని గ్రృహించునది. 19-27-28 న్యూత్రములచే 

యుష్మదస్త ద్వి శేషణములు ప్రృథమాంతములై గన్న ్రైడి. 27 చే నగు పృథమాంతవిశేవ 

ఇములకు మా తృమా కార్యము గలుగదని భావము. ఇదంతములమోః ది యుంత్వవిళిష్టముఅ 

సీయాగమవర్ష ముల బల్క్కుట దుష్కురమగుట చే నుచ్చారణనుఖము నెపీతీంచి యవి 

యికారాంతములు వలుకుంబడిలో  నయ్యినని యొజుంగునది. మహద్వాచకవ,థమాంత 

యుష దన ద్విశేషణముల'ే 58.854 నూత ములచే నగు నాగమములును నళ్వమును 
వకు గ 

నగునని యెటుంగునది. మహతీవాచక యుష్కదస్మద్కోధకముల కేకత్వమున మోందివిధిచే 

దానా దేశమును, బహుత్వమునం దద్భోధకములు మహద్రూవముల నే (వారు పొంది 

యుండెడింగాన నీవిధివేత చే వానికి రు.ముబును నత్వమును నగునని యెజుంగునది. 

అదిశబ్దంబునకు వును లు పరంబు లగునవుడును నంబో. 

ధనంబునందును దాన యనునాచేశం బగు. 3౫. 

నీవు చిన్న దానవు-నేను జిన్న దానను_ఓ చిన్న దాన. 

టీ. 88 చే వునులను నందునపుడును సంబోధనమునను నది శబ్దమునకు “దాని 

అనునది యాదేశమగును. మహతీవాచక యుష్కదస్యద్చోధకయమె లేక మవాతీవాచక 

యున్మదస్యత్క-_ ర్త్హృకమె వ్రథమైకపచనమైన యది శబ్దమే యీయా దేశమునందుట 

కర్ణము, మహతీ బహుత్వవాచక యుషదస ద్చోధకము లేక మహతీ బహుత్వవాచక 
యె రే ల 

యుష్మదస్తత్క__ర్హృకము _ప్రథమాంత మదిశబ్దము (ఆచ్చిక 26 చే మహళత్సర్వ 

నామ మె (వారు యొప్పెడిం గాన నపుడు దానా దేశమునకు బన _క్టి లేకుండుటయే 

గాక ల8 చేతనే రుములు గలుగునని గృహించునది. అమహద్వాచకయుష్మ దస ద్బోధక 

వృథమాంత తచ్చబ్ద రూపములకును వివటుంజేసి యేకత్వమునను సంబుద్ధిని దానా దేశ 
Wy ది థ్ 
మును; బహుత్వమున రుములును; నయ్యెడి. (యీవృతుమా ! నీవు చిన్న దానవు. ఓ 

వృత్షములారా! మోరు ధమ్యులరు నీవు చిన్న దానవుః:==ఇట 'చిన్నఎ-అది” అని 

యుండ నిందదిశబ్దమునకు లిలి' చే వువర్ణకమున్కు నది వరముగా నీవిధిచే “దాని అనున 

దాదేశమున్కు నై “చిన్నదానవు అని రూపమేర్పడె. వృథమాంత యుష్మత్క రక 

మని బోధింవ వాక్యమున నీవనునది యుంచి చూవంబడియెను. ఇటే నేను జిన్న దాన 

నను వాక్యమున _ “చిన్నశఅది అని యుండ లికి చే నువర్ణమును నది పరముగా నీ 

సూర్రముచే దానా దేశమును. సిద్ధించి పైరూవమేర్పడెను, నేనని చూపుట యస్మ 
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తృ_ర్తృకత్వ సూచనార్థము. “ఓచిన్న అవ అని యుండ సంబుద్ధి నీవిధిచే నది శబ్ద 

మునకు దానాబేశము రా 'ఓ చిన్నదానా !' అను రూవవుయ్యొ, తత్సమము లికి చే 

విశకల్చ్పముగ6 దుదియచ్చు దీర్చ మగుటను సరించికొనునది. _ఆడి-వర్భ్య వ్యత్యయముచే 

దా అగటము ద్వితీయయా ద్యేకవచనముల “దాని” అనురూపముల నందుటయం.( 

బ్ర సిద్దము. ఆరూవమే వునులు వరమగునపుడును సంబుద్ధిని ద్ర కృతమయ్యెనని 

యూ హింవనగుం 

స జ అన్యయుపష్య దస్మత్కార్యంబులం దు త్తరో త్తరంబు బలీయంబు 3౬. 

వారును మూరును ధనుర్ణిలరు. మారును మేమును థధన్యులము. 

టీ. “ఒకవాక్యమున నన్యమును నీవును నేనును గర్హలగునపుడు తద్విశేషణములు 

గాని ముఖ్యముగ దత్కి్యియలుగాని దేనికి సంబంధించి యుండవలెను? వీడో యొక్క 

దాని*ేగాని కొన్నింటికి సంబంధించినట్లు గాని యన్నింటికి సంబంధించునట్టు గాని యుం 

చుట కవకాశము లేదు గదా?' అనుప్రశ్న తిరి సూత్రమునుబట్టి కలుగ నవకాళ 

ముండుటం జేసి యద్దాని కీసూూత్రు ముత్తరముగం గల్పించెను, ప్రథమమధ్య మో త్తమ 

పురుష కార్యముల కొక్క చోట సమావేశము గల్లినచోం బ్రభమపురుష కార్య మున 

కంటె మధ్యమపురుష కార్యమును మధ్యమపురుష కార్యమునకం టె నుత్తరుపురుష కార్య 

మును ద్రైబలములగునని సూత్రార్థ ము, నీక వాక్యమునందు. (బృథమమధ్య మో_త్తమపురుషం 

బులకు మూ6టికి సమా వేశంబు సంభవించిన నందు త్తమపురుషమునకును, బ్రభమమధ్యమ 

ప్రరుషంబులకు సమా వేశము గల్లిన నందు మధ్యమపురుషంబునకును, బ్రథ మోత్తమములకు 

నమావేశ మెననం దు త్రమమునకునుు మధ్య మో త్తమములకైన నుత్తమమునకును, నొక్క 

వథమపురుషమున కే యైన నధ్ధాని కొక్క టికిని, సంబంధించురీతిని విశేషణ, క్రియ 

లమరియుండవ లెనని తాత్పర్యము. ఈసూత్రముబే మధ్య మో త్తమ పురుష కార్యముల 

నంది శేషించిన యాయారూవములే లోపించిన యా వ్రృథమమధ్యమపురుషరూవము 

లకు సూచకములగునని గ్రహించునది. “త్యదాదీనాం మిథస్సవళోక్తా యత్సరం తచ్చి 

ప్య'తే' ఆను సంస్క ృతవై యాకరణులసం వ్ర దాయమును బోలునదిగ. దీని భావింవ 

నగును. “వారును మీరును ధన్యులరు ఇట ధన్యులైనవారు వారును మారును నగుటం 

జేసి వారు మోరనునవి రండును ధన్యవదా శ్ర యములే. కాన ధన్యపదము వారనుదాని 

ననున9ంచి వథమపురుషకార్యము నందవలెనా లేక మారను దొనింబట్టి మధ్యమఫురుష 

కార్యమును బొందవలెనా యని సందియము గలుగ నీవిధిచే నన్య కార్యమునకన్న 

యుమ్మ త్కార్యము ప్రబలమగుట సిద్ధించి దానికనుగుణముగ ్రిగిచే ధన్యవదమునకంటె 
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రువర్భ మంతాగనుముగ నగుటయం నది పరముగా ఖిళే చే నత్వము గలుగుటయు నై 

సెకారక మేర్పడెనని యెబుంగునది, “మోరును "మేమును ధన్యులము ఇచటం బూర్వము 

వ్రాసీనరీతి నే మీరు 'మేమనురెండువదములును ధన్యపదా శ్రోయములు, ఈవిథిచే యుష్మ 

తా-ర్యమునకంటే నన్య త్కార్యము వృబలమగుటం జేసి యావాక్యమున ధన్యపదము 

రీతి చే మువర్భమున్చు క్రికీ చే నత్వమును బొంది వైయాక్ళతిని ధరించెనని గ్రహించు 

నది, మనము గర్హయగుచేని మనమనునది వానిని నెదుటివానిని దన్నునుగూడ బోధించు 

నదిగాన నందు మూందుపురుషములయర్థ ములు నిమిడియున్నట్లు గ్రహించి యీవిధి చే 

నుత్తమ కార్యమున కే ప్రాబల్య మూహించి కీయ. నుత్తమబహుత్వ కార్యయు క్తముగం 

జేయవ లెనని తోంచెడి. (మనము ధన్యులను బహుత్వబోధక వ త్యయసంఘటనము 

వ్రృథమ మధ్య మో _క్రీమపురుషసమా వేశసూచ నార ము. సూరి యిచ్చిన యుదావారణము 

లలో ధన్యవదము నిధేయవిశేషణము. సముచ్చయము సహార్భక మగుచోం గ్రియ యేక 

వచనాంతమయు్య్యు నుండందగునని త్రి, లింగలతణశేషకర్త “ఒజకానొకచో సహార్ధ మున 

యుష్మదస్త దర్గంబు లభిహితంబు లగునపుడు క 

ఆని నూూత్రించి సోదావారణముగ వివరించుట నరయంనది, “వి పృకులుండ వెల్షడుము 

వేగము నీవును నీనిహాదియున్.” 

ఏకవాక్ళంబునం దొకానొక్కండు తక్క సర్వవదంబులు 

క్రమనిరపేత్కుంబుగం బ,యోగింపంజను. 52౭. 

వూరషమిది పరమిడి యను నియమ మవేత్షీంవక వాక్ళ్టమం 
దెల్లపదంబులు వలచినట్లు |ప్రయోగింపందగును- వని ప్ర భృతిశబ్దనులు 
కొన్ని నియమసా పేతుంబు లయియుండు-గాలి చల్లగా వీచెను-వీ చెను 
జల్ల గా గాలి.చల్ల గా గాలివీ చెను _ వీప3ను గాలి చల్ల గా-గాలి వీచెను 

జల్లగా-చల్లగా వీచెను గాలి. 

యలు తత్క-ర్హ కంబులు విభాషనగు” 

రిది కారకపరి చ్చేదము. 

ట్రీ, 'వవహితాశ్చ నర్వే స్యుః" ఆనునది మూలము గానోపును. కర్త కర 
గారి వాక 

(్రియలతోంయాడిన యఖండవాక్యమున చేదో యొకవదము తవ్చం దక్కినవదము 
లెల్ల నిచ్చవచ్చినరీతి నిది ముం దిదివెనుక యని తలంవక్ష (వ, యోగింవనగును, కర్త 
కర్త శ్రీయ లన్వయ క్రమము ననుసరించి, యేదాని శేది యవ్యవహితవరముగ నుండ 
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x ee వలెనో, కర్హృకర్శ క్రియావిశేషణము లబ్లే కర్తృకర్శ క్రియల కవ్యవహితపూర్వ 

వర్తులై. ుండవ లెనో యను విషయముల గమనింపక యిచ్చవచ్చినరీతిని బద, యో 

గము చేయనగునని భావము. కాని తెనుంగు వాక్య్యమున సంస్కృత వాక్యమునందువ లె 

నిచ్చవచ్చినరీతిని విశేషకావిశేష్యముల నతిదూరముగం బ్రయోగించుట గన్సట్టదు. 

మలీియు కర్త కర్షాద్యర్థ వసి వసితికి దూరముగానిరీలి నే రృనుమన సే శీంచి వద 

(వ్కేయోగ మొనర్చుట తెలుగు “వాక్యమునం గన్న ట్రైడం గాని మించని కర్తృకర్రా 

ద్యర్థ కములను వాక్య్యమున నుంచితిమి గచా యని పద, ప్రయోగము చేయుట మాత్రము 

చూపట్టదు. సంస్కృతభాపావాననా వాసీతులై తెలుగువారు తోంచినరీతిని బదమలం 

బ్ర యోగింవరాదని 'తెల్పుటకుం గావలయు నధర్వణుండు “వ్యవ ధానం చ సాధు స్యా 

శ్వ్రకృతార్ణవ్ర ప కాశకమ్ అని వ్రకృతార్భ్ణ ప్ర వ కాశనమునకు భంగమును గలిగింవని 

వ్యవధానమే కర్తృకర్న కియాదుల కండవ లెనుగాని మలియొకరీతి నుండరాదని 

వల్క్కుటను బరికింప నీవిషయమున సంస్కృ తాం ధ్యములకు సాదృశ్యము లేదనియే 

స్పష్ట్రవడెడి. కాన నీసూూత, మాంధ్ధభ "పా వాక్య సవాజ్టితి వ, కెశము గాంజూలని 

దయ్యుడి. వీనియనువద మేదానితోడ నన్వయించునో యాపదమునేగూడి యది 

యుండును గాని వేటొకవదముతో నది గలిసీ యుుండంజాలదు గాన దానిని విడందీసీ 

వేటొొకపదముతోం గూర్చు నవకాశము లేమి నట్టిపదములను నియమముగ వాని 

వానికి సంబంధించిన వదములతోడ చే గూర్చి ప్ర వ యోంగింపవ'లెనని “యేనివ వృభృతి యను 

సూరివివరణమున కఖిప్రాయము. ఆగు-వ లెను మొదలగు నుపమావా చకములు_ఊ క్పే) కా 

వాచకములు మొదలగునవి యని వ్రభృతివదమునందలి పృ భృతిశబ్దముచే శ్రావ్యా 

ములు నియమసాపేశములు = ఉపమానో కే) కా వాచకముల వెనుకనే యుండుట 

యను నియమముయొక్క_.యపేశ్షతోం గూడినవి. కర్త _ర్హృకర్థాద్యర్థకములవ లెం గృమము 

న పేక్షీంవక పృయోగింవందగనివగుట చేనిమొదలగునవి నియనుసాపేకము లమ్మునని 

గృహించునది. “గాలి చల్లగా వీచెను:ఇందు పీచెనను క్రియకుం గర్హయెన గాలి 

యనునది వీచెననుదానికీం బూర్వమున నుండవలసీయున్న దిగాని యీవిధివేం బదంబులు 

క్రుమనిర పే పేక్నము'లై. యుండందగుటం జేసీ చల్లగా నను క్రీియావిశేషణము కర్త ఎైశ్కియ 

య్ ఇ (3 తా 

లకు మధ్య, వ, యోగింపయబడుట సాధువయ్యెనని గహించునది. వీచెను జిల్లా గాలి వా 

ఇందు రియ మొదట నుండుటయుం దత్క_ర్త తుది నుండుటయు వానిమధ్యం 

జల్లగా నను | క్రియావిశేవణ మమరి వానిని వేజుచేయుటయు నీవిధిచే నవిరుద్ధము 

లయ్యొను. “చల్లగా గాలి ఏఇెను*.-_.- ఇందు. (గ్రియగావిశేషణమగు చల్లగా ననునది శీ 

యాసమోవముననుండక మొదట నుండుట యవాసూ త్రము వే సాధువయ్యె, “వీఖెను గాలి 
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చల్ల గా*:---ఇందుం గ్మియ మొదట బ్రియుక్షమగుటయు దానికి సంబంధించిన విశే 

షణము తుదిని బ్రైయోగింపంబడుటయు ఫీదిధిచే: బొసం౫. “గాలి వీచెను జల్ల గా” వా 

ఇందుల జల్లగా నను క్రియావిశేషణము (క్రియకు ముందుండుటకు బదులుగా వెనుక 

నుండుటయు నీవిధిచే నవిరుద్ధంబయ్యు. “'చల్దగా పీచెను గాలి:-ఎ=ఇందు గాలియనుక ర్త 

పదము వాక్యాది నుండవలసీనది వాక్యము తుదినుండుట యీాసూత్రృముచే సాధు 

వమ్ము. కాని “క్రియాయాస్తు వృయోగస్సా్యాత్కార కాద్య్భంతభాగ యాః, మధ్య 

భాగే తత్సయోగో న సాధు వాదయంగమ$' అను నధర్వణో_క్టి ననుసరించి 

యిందలి యమైదాలుదాహరణము లసాధువులగుచున్న వి. ప్రౌఢవ్యాక ర్త చెప్పినట్టు 

యోగ్య తె కాంమాసత్తులకు భంగము గలుగనిరీతిని వాక్యమును రచించుట యావళ్యుక 

మగుట నిట్లు నియనుము నపేశీంపక్ష వలచినయట్లు వాక్యమునం బదములం (బ్రో 

గింపవచ్చునను నీ విధి శెల్లయెడల నాదరించి పదముల ,బ్రయోగింపక యేవేని యట్లు 

వాక్యమున నియమాన పేతీములగునెడల వానిని మాత్రము సాధువులు గాంబజేయ నీవిధి 

నాథారముగం _ైకొనందగునని యీవిధికి ఫలమును గృహింవవ లెను, క్రియావిశేషణ మే 

గాని సాధారణ సుబంతవిశేషణ మిందు జూవమిని సుబంతవిశేషణాములకు సామాన్య 

ముగ నిట్టు కృమానపేఠ్ సంభీవింపదని యెన్ననగు. కర్త కర్మ క్రియలకును దది శేవ 

ణాదులకును ఫంకటి వ్యవథానము తగునో యను విషయమును గూర్చి త్రి లింగలత్ణ 

శేషమునందలి వాక వరి చ్భేదమును సమాసపరి 'చేదమునందలి 18.26 సూత్ర ములను 

గారకపరిచ్భేదమునందలి. 15 సూత్రమును నాంధ్ర భొమోవాక్య్ళశే లిని గమనించుచు 

వ క్త వ్యార్థ వ, శాశనఫలకమాలగు వాక్యముల 'తెలుంగున రచింవందగు. మటియు సులభొ 

షీ క్ష నదుతే వాని కర్ణ మెనంజాలునని మాట్లాడు నేజనుల వ్యాదహారికభాపనైన నిట్లు 

కారకములయం, విశేషణవి శీమ్యవిభ కలయ, వ్య త్యాసము తోంచుట సహజము. 

సంస్క్టృతమర్యాదాను సారియగు సెంతటివండితుని కవితయంచా నను, జాతీయాం ధృ, 

సవహజధర్యములు తత్త్సత్కాలిక వ్యపహారవా'సనను జెవ్సకయే చొచ్చుట జరుగుంగాన 

నీకారకములయు, విశేష్యపెేేషణ విభ క్రలయు ప్యత్యానమును గాం ధృభాహె ప ల్యేక 

తకు బ్ర, థధానలతణముగం బర్మిగ హింపందగును. 

ఇది కారక పరి చ్భేదము. 



సమాసపరిచ్చెద ము. 

గతము 

సమాసమన సంకేపము. పదములను గలుపునపుడు నడుముంగల విభక్యాదులు 

ఏీడువంబడును గాన సంగృవా మెర్పడును,. మూండుకన్నులు గలవాడని చెప్పుటకు 

మాణుగ ముక్క్ర-0టి యనుట సంషేవము, ఇట్టి సనమాసములన్వరూ పొదు లిందు. 

బ్రదర్శితము లగుంగాన నీ గ్రంథ భౌగమునకు సమాసపరి చేద మనుేరు గలిగె. “సమాన 

మనంగా నంయోగదళయిందు6 గలిగాడు విభ కిలో పాత క పదస్వరూవసం 

(ఇది లుక్సమాసవిషయము)” అను త్రిలింగలత్ణ శేష వివరణము నరయునది, 

గ్రా ముః 

సమర్శంబులగుపదంబు రెకపదంబగుట సనూసనంబు, ౧. 

పృథగ్నూతేంబులగు నర్భంబుల కేశార్థీ భావంబు నామర్థ వ్ర్ింబు- 

పృథక్స్ససిద్ధార్థంబుల గుపదంబుల శేకార్థంబునందు వృ_క్తినామర్థ కిము. 

టీ, నీ కార్భంబు లగువదము లఖండవదముగ నగుట సమాసమని సూత్రార్థ ము. 

వృథ గ్ఫూతంబులు = వేరేషణుగ? నున్నవి. కలయిక లేక యేదానికది sae 

నున్న యర్థములు గలిసి యే కొర్భమగుట సామర్థ్యము నాంబడును, వివిధప దార్థములను 

బోధించుచు స్వతం త, త,మ్నులై వెలయుశబ్దములు గలిసీ యేకపదార్థబోధకము లగుట 

సామర్థ సము. పృథమలత్షణము శేవల మార్చి కదృష్టితోడను శండవలతణము శష్టార్థ 

దృష్టిలోడను చహ్మానయడినవి. ఇట్టి సామర్థ స్టము గలపదము లనేకములు గలిసి యేక 

వదమగుట సమాసము, 'వ్యపసేకూ సామరే ర స్ట్రము- -ఏ కారీ ర భావసామర్థ్యము' ఆని సామ 

ర ఏ. లము దిషినిధము. తమతమ యర్థ ముల బోధించుచు స్వతంత్ర త,ములై 'వెలయువదముల 

స కాంత చేవైన యన్ఫోన్యసంబరధమును వ్య పికుసామర ర్స గ్థ్రమనియుం (బ్ర బ్బ కృియాదళ 

యందు చేరేషణుగ వెలయు పదములను వి' శేవణవిశేవ్యభావము'ే చం గలిపి ర జ 

బోధకముగ6 జేయుదాని నేకార్థి భావసామర్థ గ్రమనియు రక వైయాకరణు ౬ లభి 

పర్టించిరి. “యజ జై దత్తునిశి ష్యుండు” ఇచట 'వేర్వేలుగం దమశమయర్థములం చెలుపు 

చున్న యజ్ఞ దత్త శిష్యపదము లేశార్డీ ర, భొవసామర్థ మున  నేకార్ష ర బో ధక ములగు 

టను నమనించునది. ఇళ్లు 'చెట్టువలన నాకు జాలి ఆను మున్న గుచోటుల స్వతంత్ర, 

ములై తత్తదర్థముల బోధించు వదనులకు వ్య పేకొసామర్థ్య్యమున ననో్యోన్యసంబం 
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ధము గలుగుటను గమనింవవ లెను, ఇల్లై కార్ట్ట భావసామర్గ ్యమున నేకవ దార్థ బోధకయెన 

వదసమూహమునుండి యొకదానిని విడందీయ నవకాశ మినువముంతయు లేమింజేసీయే 

విశిష్టమునశే విశేషణము నిడుట శాస్త్ర సమ్మతమును నయం_క్టీకమును నయెం౭గాని యేక 

జేశమునకు విశేషణమిడుట యట్లు హౌదయ్యెనని గృహించునది, కావున శే షష్టీనమా 

సాంకర్ణ త విశేష్యముల విశేషణములకుం ద్రిథమ నిడుట యసంగతి గాదని తేలుగు 

లకీణాములకు శాసీంచుట (వస క్తమయ్యె, సమ + అర్థవ=సమర్థ =నీక పదము = అఖండవద 

మని యర్భము. పొణినసీయశకం ధ్వాదిసూ తృముచే సమర్థరూపము సాధ్యము. 

సాంస్కృతికాచ్చికమి శ్ర భేదంబుచే సవమూాసంబు త్రీ విధంబు. ౨, 

సాంస్కృతిక ంబని యాచ్చికంబని మి శ్ఫోంబని సమాసంబు త్రీవి 

ధంబు అందు సాంస్కృతిక ంబు సద్ధంబని నాధ్యంబని ద్వివిధంబు. "కేవల 

సంస్కృృతళ బ్దంబులసమాసంబు సెద్ధంబు నాంబడు రాజాజ్ఞ - తటాకో 

దకము - లత్మవల్లభుంయు సంస్కృతసమంబుల సమాసంబు సాధ్య్వంబు 

నాంబడు. రాజునాజ్ఞ - తటాకంబునుదకము - లక్షీవ ల్ల భుండు. తక్కిన 

తేనుగుల సమాసం బాచ్చికం బనంబడు, అనియానతి-. చెటువునీరు _ 

నీరి చెలువుండు. ఉభయంబులు గూడినది మి శ్రొంబనంబడు. రాజుముదల- 

చెజునునుదకము-సిరివల్ల భుండు. 

టీ. 'సాంస్క్భృతికము-ఆచ్చికము-మి[శృము* అని సమాసము మూండు తేజంగు 

లగును. సాంస్క్బృతికము = సంస్క్యృృతవదములకు సంబంధిం చినది. ఆచ్చికము = అచ్చ 

లెలుంగువదములకు సంబంధించినది. మి శృ ముజసంస్క్భృతవదములకును, నచ్చ తెలుంగు 

పదములకును సంబంధించినది. ఇందు మొదటి చైన సాంస్క్టృృతికము సిద్ధ మనియం సాధ్య 

మనియు శెండువిధములగు. సీద్ధమనం౭గా సంస్కృత వ్యాకృతి చే సిద్ధించినది. అనాం 

దెలుంగువిభ క్రి వేరని సంస్కృతవద ములకు సంస్కృత వ్యాక్ళతి చేత నే సిద్ధించిన 

సమాసను సిద్ధమని భావము. మూలమునందలి రాజా స్టే త్యాద్యు దాహరణ త్రయ ము 

సంస్కృత వ్యాక రణసిద్ధము గాన నవి సిద్ధమున కుదాహృతులయ్యె, రాజునాజ్ఞ "మొద 

లగు మూం:ండుధొహరణములు తెలుంగువిభ క్రి చేరిన నంస్కృృత పదములకు. చెలుంగు 

వ్యాకరణముచే సమాసమును నాయాయివిభ కిలో పాది కార్భములును సీద్ధించెంగాన 

నవి సాధ్యము లయను, 'జేనియానతి మొదలగు మూండు దాహరణములు సంస్కృత 

సమేతరఘటితములగుటను నవ్వానికి సమాసము తెలుంగులత్ణాముచే సిద్ధమగుటను 

నవి' యాచ్చిక మున కుదావృతులయ, 'రాజుముదల మొదలగు మూండును' సంస్కృత 
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సమములయు నాచ్చిక ములయుం గలయిక' బే శేర్పడినవిగాన మ్ శ్తము లయ్యును, 

మ్ శృమున సంస్కృ తాచ్చికములలో నిదే ముందుండవ లెనను నియమములేదు. పోంది 

లతీణముల ననుసరించి 'తెలుంంగువ్యాకృతివే సిద్ధించెడు సాధ్యముగాని మిశ్శముగాని 

తత్పురుపకర్శ ధారయము లే యయ్యుడిం గాని యితరములు గాంజాలవు, (చూ, సమాస 

వ ర-6-7 మొద లైనవిధులు) 'రాజుముదల*:---ఇందుం దత్సమము 78 వే సంస్కృత 

సమంబైన రాజు శబ్దమునకు యొక్క_షష్ట్యంతమునకు ముదల యను తెలుంగు శబ్బముతోం 
గర్భ భారయము సెద్ధించెం గాన నిందు మొదట నున్నది తత్సమంబు. తక్కిన రండు దావా 

రణములందు6 దరువాతనున్న యుదకవల్ల భవదములు సంస్క్భాతసమములు. (పృ వ తినమాన 

మునకు మూండుదాహరణముల నొసంగుట తీద్విషయమును దృఢవ వటచుటకిస (గ్కహీం 

చునది, సాధ్యా చ్చికమీ శృముల విభ క్షిలోపాదులును సంధ్యాది కార్యములును నాయా 

విధుల చే నగుటను గమనించికొనునది. 

తతురుపాదులకు లక్షణంబు హైయికంబుగ 

సంస్కృతో_క్షంబ యగు. ౩. 

తత్పురుష, బహు వ్రీ, మాం ద్భంద్భంబులని సమాసంబు అల్లం 

దై ద్రివిధంబులయియుండా. అప ప్రాయికంబు గా ను త్తృరాన్యోభయవ దార్థ 

వ్రథానంబు లయియుండు. తెందుం దత్పురుషంబు వ్యధికరణంబని 

సిమానాధిక రణంబని ద్వివిధంబు. ది్భతీయాదొలకు మోాందిపదంబుతోడ 

నమా సంబు వ్యధిక రణంబునాంబడు. నెలతాల్బు - నెలతక్కు_వవాండు. 

దేవర మేలు-దొంగ భయము - రామునిబాణము - మాటనేర్చరి. విశేష 

ఇణంబునకు ని శేష్యంబుతోడ సమాసంబు సమానాధిక రణంబు నాంబడు, 

వ్రదియె కర్మ థారయంబు నాంబడు. సరసప్ర్రవచనము - లెల్లగుజ్జము _ 

వుంచిరాజు ; అది సంఖ్యాపూర్వంబు ద్విగువునాంబడు, ముజ్జ్ఞగములు - 

ముల్లోకములు. బవాుస్రీపీ-ముక్క_ంటి-చలి వెలుంగు. ద్వంద్వము - 

తల్లిదం డ్రులు-అన్న దమ్ములు. ప్రాయికంబుగా ననుటవె సంస్కృతే 

లవతణంబుం దొడరని సమాసంబుం గలదని నూచింవంబడియె. దానం 

జేసీ చిగురుగలోలు-జుంటిమోవి యిత్యాదులయిన యువమానఫపూర్వ. 

'పదకర్షథఛారయంబులు గ్రా హ్యంబులు, ముఖపద్మము - చరణకవుల 



సమాసవరి చ్చే ద ము. §19 

ములు - ఇట్టి యువమానో త్తరపదంబులు గలన్రుగాని వివరీతేంబులు 

సీద్ధంబులు లేవని రొటుంగునడి. సీద్ధంబు సర్యంబు గ్రాహ్యూంబు _ రాజ 

ప్రురుషుడు-నీలోత్సలము - వీతాంబరుండు - రామలశ్షణులు. కేవల 

సంస్కృతీశొబ్దము వికృతిశబ్దముతోడ సమసింపదు. డానంేసీ యనేక 

మాటు లల్పదండి త్యాదులు దుష్ట్రములని తెలియునది. 

టీ, తత్పురుష. మొదలగు సమాసములకుం దఆిచుగ లక్షణము సంస్కృత 
వ్యాకరణమునం జెప్పంబడినయళ్లై యగునని సూత్రార్థము. “తత్పురుషము-బహు వీ హీ 

ద్వంద్వము"* అని సమాసములు మూండువిధము లయియుండును, అందు దత్పురుష 

ము _క్రరపదార్థ వ్ (వ, థానమును బహు వీ ప్ యన్యవదార్థ వ, వ,ధానమును ద్వంద్వ ముభయ 

వదార్థవ వ్రధానమను దఆచుగ నయ యుండును. దొంగభయము. చేవరయానతి-. మొద 

లగు సళ్పురువ సమాసములందుం (బ్ర ధానముగ భౌసీలునది యుత్తరవ దార్భ మే గానం 

దత్పురుష ము _త్త్హరవదార్థ వ్రథాన మయ్యుడి. తమ్మికంటి- మొదలగు బహువ్రీహి నమా 

సములందు సమాసమునందలి వదములు తమకు నియత 'మెన యర్భ ములను గాక నమాన 

మునం గూర్పంబడని పదము నర్భమును జెప్పెడింగాన బహు వీపి హీ  యర్యవదార్భ ప్ర వ ధాన 

మగుచున్న ది. ద్వంద్వమునందలి పదార్థముల కెల్లను నన్వయ మున బ్రా ధాన్యము చూప ట్రై శెం 

గాన ద్వంద్వ ముభయవదార్థ వ, ధానం బగు చున్న ది. ప్రాధాన్య మన్వయనసంబంధ మును 

బట్టిచూచిన విశదమయ్యెడి. మజియు సమాసములకు నిడువిశేషణములరీ తిని వాని యన్వ 

యాదిసంబంధమును బరికీలించినన్తు బై ప్రాధాన్యము 'లేట తెల్పమగు. “దొంగభయ ము 

మున్నగు తత్పురువముల భయము మొదలగు నుత్తరవదములవే బోధ్యములగు వదార్థ 

ములశే (శ, ధానముగ నన్వయసంబంధముళు బూర్వవదబోధ్య పదార్థముల కు శ్తర 

వదార్థములోడి సంబంధ మేగాని వృ ఛానముగ నన్వయనంబింధము లేసరేదుటను నరసిన 

ను శ్తరవదార్థవ్ర ఛానము తక్చురుచనునుదూపు సార్థకమయ్యుడి. ఇటే నుందరుండు దొంగ 

భయమని విశేషణము నిడక దారుణమెన దొంగఛయమని విశేషణమును వేయుంగీతిని 

గమనించిన నుత్తరప దార్భ న వ,ధానము తత్పురుషమనుట స్పష్ట్రవడియెడి, అట్టే తమికంటి 

మొదలగు బహు ప్రీహి 'సమానముల తమ్మి-కన్ను వదములు సమాసఘటకము గాని "పదము 

నర్థమును బోధిం చుటను_ మేఘ శ్యాముండు తమికంటి యనియు గాని యరుణములు తమి 

కంటి యను రీతిని గాని విశాలములు తమ్మికంటి యనుగతిని గాని విశేషణములను వేయ 

వీలు లేకుండుటను బరికించిన బహు త్రీ ప యన్య పదార్థ ప్ర వ, ధానమగుట విశదమయ్యుడ్ని 

ఈరీతి నే ద్వంద్వఘ టశవదార్భమలన శండింటి కన్పయసంబంగము తుల్య ముగ నొవ్వు 
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టను బరీశ్నీంచిన' నుభయ పద ప్రా ధాన్యము నుబోధమగు. నుందరులు రామకృష్ణులను 

రీతిని ద్వంద్వఘుటకవ దార్థ ముల కెల్లను సంబంధించెడురీతినే విశేషణమును వేయుట 

యును శ్వేతుండు రామకృ్ళష్థులనిగాని నీలుడు రామకృష్టలని గాని విశేషణము వేయ 

వీలు లేకుండుటయును గమనించిన నుభయవదప్రా ధాన్యము సుగమమయెడి- పైని 

పేర్యాన్న తి, విధములగు సమానములలో6 దత్పురుషము వ్యథధికరణస మా నాధికరణముల 

ద్వివిధమగు ను. ద్వితీయాది విభక్త స్రంతీములకుం దరువాతి వదములతోడి సమాసము వ్యథి 

కరణమనియు వెేశేషణమునకుం దరువాతి విశేష్యముతోడి సమాసమునకు సమానాధి 

కరణ మనియు శా స్త్రక_ర్హ్షలసర్మప్ప దాయను. ప్యధికరణము=వి.అధికరణము. శరాన్య 

మైన స్థానముగలది యని యర్థము. రాజుకొడుక మొదలగు ద్వితీయాదులకు , మింది 
వదములత్ నైన సమాసములందు రాజత్వపుక్కత్వము లాశేవస్తువున నిల్బునవి గాక 

రాజత్వము రాజునంచే పుత్ర త్వము పుత్రు నందే నిల్వునవిగాన నిట్టి చోటులందు వ్యధి 

కరణత్వమే తోంథెడి. నల్లకలువ మున్నగుచోటులందు నీలత్వమునకును గుముదత్వమున 

కును గలువయే తావుగాన నిట్టిచోటులందు సమా నాధికరణత్వ మే తోంెడి. సమానాధి 

కరణము=సమానమన6:గా నేకము., నీకము=జజఒకటి. అధికరణము= తావు ళండు ధర్మ ముల 

కొకటియె ఆతావు'అనియర్థము. నలతాల్పు మొదలగు నాజటుదాహరణములఖును గృమముగ 

దిష్టి తీయాదిస ప్పమ్యంశమాలగు నాటువిభ క్షులవదముకు మోందివదముతో నెన వ్యధికరణ 

సమాసముల కుదావారణములు. విశేషణ ము=విశేష్యునిష్టమగు విశేషమును నిశదీకరించు 

నగి, కావున చే వి శేష్యనిస్ట్ర మగు విశేషమును విశదీకరించు విశేషణము ముందును నరానికి 

"వెనుక వెశేషణమును నుండుటయే సమానమున సవా జమయ్యొడి. ధర్మధర్ను అవినాభావ 
సంబంధము గలవి యనుట తెల్లము. ధర్మ ధర్షులకగు సమాసములు గావున చే యట్టి 

వానియం బేకాధికరణత్వ మని వార్యముగం గన్ప క్రైడి, ధర్మము ధర్మినిష్టముగాన ధర్మ 

వాచకము వెేేషణమగుటయు ధరి వాచకము వి శేష్య మగుట యు సవాజమయ్యడి, 

కావుననే “వేేషణమునకు మోందివదముతోడి సమాసము సమానాధికరణము అని 
వివరించుట యం సార్థకమయ్యుడి. సమా నాధికరణములగు విశేషణవి శేష్యముల కగునమాన 

ములనే కర్మఛారయము లండు. తత్పురుషమే సమానాధికరణమునం చేసీ లేక విశే 

వణ విశేష్యభావమునం జేసీ కర్మ ధారయనంజ్ఞ నందునని తాత్పర్యము. తత్పురుషమున 

సామా నాధికరణ్యము లేక విశేషణ విశేవ్యభావము తోంవదు,. కర ఛారయమున 

సామానాధికరణ్యము న్నష్టముగ నగవడెడి. ఇదియే తత్పురుష కర థారయములకుం 

గల భేదము. నరనప్రువచనము మొదలగు మూండుదాహరణములు సమానాధికరణ 

మునకు లేక కర్శధారయమున కుదాహరణములు. విశేషణ నెేశేష్యభావము తోంవెడి 
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కర థారయంబులందును విశేషణము సంఖ్యావాచకమైనచో ననంగా ధర్ధము సంఖ్యా 

వాచక బోధ్యమగుచో నట్టిసమాసములు ద్విగువులని పిలువంబడును. అఆనంగాం గర్మ 

భారయ మే సంఖ్య్యాపూర్టమగు నెడల ద్విగువనిపించికొనునని ఫలిళము. “ముజ్జగములు_ 

ముల్లోకములం” అను శెండుదావారణములును విశేషణ విశేష్యములశైన సమాసము 

లగుటను నందును సంక్య పూర్వము లగుటళు ద్విగుసంజ్ఞ నం జెడి, (త్ర తము లోకత్వ 

మును లోకమునం బే తోంభెడింగాన నింజేకాధికరణత తోంచుట స్పష్ష్రంబం “ముక్క_ంటి- 

చలివెలుంగు అను ఇెండును బహు ప్రీహి కు దావారణములు, “మూండుఇకన్నులు- 

చలి + వెలంంగి ఇందుం గల యాయావదార్థములను బోధించువదము లన్నియు జేరి 

యన్యవదార్థమునే చెప్పుచున్నవి గాన నివి బహ్ముప్రీహి సమాసము లయ్యెను, “త్రిత్వ 

విళిష్ట్రమైనకన్నులు=శీతత్వ విశిష్ట్రమెన వెలుంగులు” అని విశేషణ విశేవ్యభావము గోచ 

రించుచున్నను శేరి యవి త్రిత్వవిశిష్టమైన చేత్రృములుగల శివుని శీతత్వవిళిష్ట మైన 

వెలుగులు గల చంద్రుని నన్యప దార్థ ముల: జల్చు చున్న వి గాన బహు ప్రీ హిసమాస 

ములు నాంబడెను. రీ న్యూత్ర మునుబట్టి తెలుగున నాచ్చిక సీ సమములెకే బహు 
(ఆ 

ప్పీహి యగనను నియమమునంటేసీ యివి సీద్ధించెడి. ఇళ్లే వెకర్మథారయోదావారణ 

నంలో ర్ సూత్రము ననుసరించి మొదటిది ముగంతవిశేషణ ఫూర్వకమగుటకును, 

దక్కిన రెండును స్త్రీ సమవిశేషణ ఫూర్వకమగుటకును నుదావారణము లగునని యెంచ 
వలెను, 7 సూత్ర మునుబట్టి స్త్రీసమములశే 'తెలుంగున ద్వంద్వము గలిెెడింగానం 

దవ్లీదండు, లన్న దమృులను "రండును ద్వంద్వమున కఘుదాహరణములం, నూత్తమునందలి 

ప్రాయశ్శబ్దమునం జేసి సంస్కృత వ్యాక్ళ తియందు నిరూపితములై న సమాసలతణములకు 

వ్యతిరేకములైన సమాసములును చెలుంగున నగపడుట యవిరుద్ధమయ్యుడి. సంస్కృత 

లకీణమునకు లత్యుములు గాని సమాసములు తెలుంగునం బోనంగుటను సూచింప సూత్ర 

మునం బ్రాయశ్శబ్దము నిల్పంబడెనని భావము. (సంస్కృతల జ్ ణమును=సంస్క్భృత వ్యాకర 

ణో కసమాసలమణమున్సు తొడరని = అనుసరింవని) అక్కారణమునం జిగురు. 

"గేలం _ జుంటిమోవి మొదలగు సంస్కృృతల తమణానుసారులు గాని యువమానఫపూర్వ 

వదకర్మ్శ ఛారయములు సాధువు బగుచున్నవి. శేలంనకు సాటియైనది. -చిగురుగానం 

జిగరువమానము. మోవికి సాటియైనది జున్నుగాన జున్నువమానము, ఉవమాన 

వాచకము లిందు ముందును, వెనుక నువమేయములును నిల్చియయున్నవిగాన నివి 

యువమానఫూర్వవపదకర్శ ధారయము లగపచున్నవి. 'ఉపమితం వ్యా న్రాదిభిస్సా 

మాన్య వయో అను. విధినిబట్టి సామాన్యధర్మ వాచకము పృయోగింపంబడనపు 

డుపమానవాచక్రము వరమందును నువవేయము ఫూర్వమందును నుండవ లెనుగాన 

త్న 
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నట్టినియమము జుంటి మోవీ త్యాదులం దనాదృతమగుట నవి నంస్క తలు జే ణము 

ననుసరించని సమాసములయ్యెను.  చేనిని సాటిచేయుదుమో యది యుంజచజమోూానము, 

ఒకచానితోం బోల్చంబడునది యువమేయము. పోల్పందగిన చంద్రాదు అంక బదవానము 

లనియం6, బోలికకు విషయములగు ముఖాదు లువ మేయములనియం భావనను. “మేకు 

శ్యాముండు, తటిద్దౌరి అను మొదలగువానియందు శ్యామత్వ గారత్వవిళిష భర చాచక 

శ్యామశటిశత్సదములే | పృయుక్షములయ్యెంగాన _ నట్టివి యవిరుద్ధము లగం శచంన్నని, 

తెనుంగున నట్టిస్థితి యగవడకున్నను మోముందహ్మి- -మెలీవ మొదలగు నోవమూన నూర్య 

వదకర్శ భారయ ములును సాధువులే యయ్యుడి, సామాన్యధర్థ వాచకావ్య యోగ వమమంనను 

నుపమాన ఫూర్వపదకర్శ ధారయము  తేను(గున నుండుట సంస్కృత మునకం కె శేష, 

విషయమని ఫలితము. సంస్కృతమున సామాన్యథర్తి వాచక ప్రయోగము చనకు దువ 

మానఫూర్వవదకర్శ ధఛారయము గలుగదనియు నువమానో _త్తరవదకర భారయ మే యగు 

ననియు గాన సిద్ధమున ముఖపద్మ ము-చరణకమలములనురీతి నువమానో త్తరజకయములే 

యమరుంగాని “కమలచరణములు._వద ముఖము” అనురీతి నుపమానపూర్వవదవముం అమర 

వనియు నిట్టియంవమానో త్తరవదములను మూలస్థమగువివరణమున కఖిప్రాయముం- సం 

స్కక వ్యాకృతి చే సీద్ధించెడు సమాసము లెల్ల గ్రాహ్యాము లె యగు. తెలుగున న ఇ్వ్వూని 

నెల్ల నాదరించి ప్రృయోగింప నగునని భౌపము- సమాసత సిద్ధిం చినపిదప నేకబదత్వోను 

సిద్ధింప నవ్వానికి6 దక్సమ వ, క్రియంబట్టి 'తెలుంగువిభ కలం జేర్చి (వృయాగింఆూనగుట 

తెల్లం బె, 'రాజపురుష-నీలోత్సల-పీ తాంబర_ రామలక్ష్మ ణి అనుసిద్ధము లకుం దత్త దుచి 

తములగు తెలుంగు పృత్యయములం జేర్చి వ్యవహరించుట నరయునది. కణము యుగ 
టై నాల్దును దత్చురుషగర్మ ధారయబహాం వీ హిద్వంద్వముల కు దాహూరణంబులం. ఆ౩౦్భ్ధ, 

విభ_క్తిచిహ్ని తముగాని సంస్కృతవదమునకుం బెనుంగువదముతోడ సమాసమం ?లుగ 

నవకాశములేదు. ఈవిషయ మాయాతక్చురుషబసూ వ్రీహిద్వంద్వ సమాసవి ఇనా యక 

సూతృ్కములంబట్టియే స్పష్టము, కావున న నే కొల్పళబ్దములు 'తెలుంగువిభ _క్తినం దనిని 
తమకుం బరముననున్న మాజుదండుపదములతో వికృతులతో సమసీంచుట జువ్హ్యంబని 
గణెంవనయ్యె, దుష్టము లీశండును గర ఛారయ ములం. 5 న్యూతృము నను దించి 

ముగంతములై వీనిఛశూర్వపదములు “అశేకము అల్పము” అని మువర్ణ కము నంది వదంంండ 
వలెను. సంధి 82 ననుసరించి ప్రంప్రులు గలుగ “అ నేకపుమాజులు=అల్పపుదండం* అని 

రూవములు గలుగనోపు. ప్రథమోదావారణమునందలిది మువర్ణకము గాక మంగను 
మైనను దత్సమము 4] విధివేం. బుంపులు గలుగును, విక్సృతియనుట సప్రాకృాతనమ 
సంస్కృత భవ ప్రాకృతభవ దేశ్యరాూపమగు 'తెలుంగుతో నమసీంచకుండుటను షొ చం-చుట 
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కని గ హించునది, అకాశేకారో కారాంత సంస్టృతవదములమోందం దళ్పురుషమున 

విభక్తి ఫోలోపించుటంటేని యాం ధ్ర విభ కి చిహ్నితముగాని సంస్కృృతవదములకు వికృతి 

వదములతోడ నమానము గలిససట్లు స్థూలదృష్టిక్ం దోంచెడిం గాని యాస్థ్రలములందు 

జనించిన తెలుంగువిభ క్షి సమాసమున లోపి ంచుటంజేసీ యట్లనుకొనుట భ్రాంతిమూలక 

మని (గృహించునది. (హంసనడలు, హరిదీవెన శంభుకొడుకు మొ ఇట్లు సంస్కృ 

తానుసారి ప్రాబీనలా క్షణిక మార్చ మువట్టి నూరి నమాసములయు6ందదవాంతర భేదము 

లయు సితిని చెనుంగునను దోంచంబేసినను దత్పురుషములలో విభ క్తిలోవముంగూర్చిన 

నొక్క_షష్టీతత్చురుష మే భాసిందందగియుండుట చేతను, 'జేతతోడవలనాదుల వర్థ్యక 

ములకు ని తొర్టలిగామములంగూర్చి లోసింవకుండం జేయు ప్రయత్నమును యొక్క 

పష్టీతత్సురుష మే 'తెనుంగునకు నసాజ్యయెనదని నిశదపటువరోలి? యుండుట చేతను, 

షష్టీసమాసముదక్క- _ నన్యములు కృ త్రిమములనుట తగును, ఇథే విశేషణమునకు 

మోంది విశేష్యముతోడి విశేషణసమాసమే తెనుంగున సహాజమనియుం దక్కి-నవి 

కాల్చ్పనికములనియుం నన6దగు, ద్వంద్టబహు ప్రీ హులు శేవలము తెలుంగు లతణము నే 

యందిన వై యవాంతర భేదముల౦ంగానక యుకరూవముగ నుండుట గాననగు, వికశేసాదులు 

తెలుగున దో౭వవు. కాన నీసమాసా వాంతర భేదవి స్త తివర్భనము తెలుంగన కసహజి 

మెనదని తోంభెడి. 

ఆ ఈ ఏ యను సర్వనామంబులు త్రీకంబు నాయడు. ౪. 

టీ. “ఆ.ఈ-ని' అనునవి సరష్షనామములం, వీనికి మూండిటికిం ద్రిక మని సంజ్ఞ. 

“ఆ అనునది కచ్చబ్దమునశైన లేలుంగురూపము. “ఈ అనునది ఇదమదశ్శబ్దముల 

శతెలుంగుతావము. ఏ” అనునది. నకద్యచ్భబ్దముల "తెలంంగురూవము. “ద్వికము...త,కము- 

చతువ్యు_ము-పంచకము-షట్క_ము” అను మొదలగు వానియందలి కవర్ధ్యము సమూవోర 

మునం గలిగినది. కానం ద్రికమన మూండింటి మొత్తమని యర్థము శేలెడి. నాన్ 

అనస్; నా 6బడునుజ అన బడును, “ఇదమద సేతద్య క్తచ్భబ్దాః' అను చింతామణినిబట్టి 

యచ్చులక్యమము ననుసరించి “ఆ-ఈ_వీ* అనువానిని బేర్కొని వ్యాకృతినుర్యాద 

జ్ఞాడై త్రి తి క్రమమును సంగ పసానామము నిడియుండ' గుప్తార్థ వ, కాళిక యిప్పట్టున సూర్నివై 

వారి కర ఫచార్యము “సూరోపంచుట విచార్యము. హాణినీయ సారీణవారి శారికాక ర్త రర 

చాల వ్యాకరణసంస్క తీకరణ మున “ఆ-ళఈ.వి అనువానికి మొదట గుణమును బిదళ 

నయా 'బేశముం గూర్చి" “ఆయే” అని తమపాణినీయాపాండిత్య వ్యకర్ష ను బృకటించుచ 

మూల మిదియని ఛ్రమింపంజేయ నిట్టనువదించి యుందురనుట హహాసము గాంజాలదు 

'ఆ-బ-ఉి అను వీనిని “ఆయవఃి అనుచింతామణియే శాస్త్రిగారి సీసందర్భమః। 

'ఆ-ఈ-నీ"అనువానిని “ఆయే” అని "పీర్కొ-నినట్టు చేసియుండును. 



§24 బాలవ్యాకరణము 

కర్మధారయంబు త్రిక స్ర్రీసమ ముగంత ధాతుజవిశేషణ 

పూర్వవదంబయి యుండు. ౫. 

ఆచందము--ఈచిందనము - ఏబ్బందము-వాండిమూాట-పోండిపాట- 

బెడిదప్పుటడిదము - మడినెడుదడములు. ఈనియవుముచే బలబ్లీదుండు 

మల్లుడు - కావలుండు రావణుడు _ వ త్యాదుల సమాసంబు లేదు. 

టీ, “ఆ-ఈ-నీ? అనుమూంటికిం ద్రికమని పేరని ముందె యుక్తము. ప్రథమైక 
వచనలోవమునందిన యాచ్చికళబ్దము స్తీ సమమని యాచ్చికవరిచ్ళేదాదిని నిదా 
వితము, తత్సమము 40 చే ముగాగముము నందునవి ముగంతములు. కీయ 4445 

46 చే సిద్ధించెడునవి భాతుజనిశేవములు. ఎడ్మిప్కళృతిపర్ణ కాంతము లేడును ధాతుజవిశే 

షణములని ప్రాచీనులు వ్యవవారింతురనువివరణ మును గాంచునది. కర్ణ థఛారయమన 

విశేషణమునకు విశేష్యముతో నైన సమాసమని ముందె నిరూపితము, కాంగాం గర 
థారయసనూసమున విశేషణభూక మైన ఫూర్వవదము (త్రికరూవమునం గాని స్రీ సమరూవ 
మునంగాని ముగంతరూవమునం గాని ధాతుజవెేేషణరూవమునంగాని నిల్చియుండి తరు 
వాతివిశేష్యముతో సమసించెడినని సూత్రార్థము లఖించెడి. “ఆచందము మొదలుకొని 
యున్న మూండుదాహరణములు త్రికవూరగ్టీవమున కుదావారణము. “వాం౭డినూట- 

వేండిమాటి అనురండును స్తీ సమఫూర్వవదమున కు దొవ్చాతులు. * బెడిదము అడిదము 

బెడిదపుటడిదము.” ఇది ముగంతవూర్వవదమున కుదాహృతము. సంధి 32-28 చేం 
బుంపులు టుగాగమమునునగుటను న స్మరించునది. “వడి నెడు దడములు*:---ఇది భాతుజవిశే 

షణ ఫూర్వవదమున కుదాహరణము. మడియు=ఎడుమడిసెడు. క్రియ 44 చే చెడు 
వర్ణ్యకమును లతే చే యకారమునకు స కారమును నగుటను గమనించునది. కర్మ ధార 

యంబు లీక స్తీ సమముగంత ధాతుజవిశేషణ పూర్వపదంబయియుండు నేగాని తద్భిన్న 
ఫూర్వవదంబయి యుండదని సూ తృమునుబట్టి స్పష్టమగుచుండుటం బేసి బల్లిదుండు 

మున్నగువానివంటి డుమంతములతోం గర్భ ఛారయము గలుగదనుట స్పష్టమని యీ 
నియమమువే నను సూరియీ క్రిందివివరణమున కఖిప్రాయము. డునుంశము విశేషణ 
మయు్య్యం బూర్వవదంబు గాదనియు వ్య స్త్వముగ నే (చయ కృమగుననియు భొవము, 

నూత్రమున ను త్రరపదస్వరూపనియనుము చేయమిని, ముగంతత తత్సమా చ్భికసా ధారణ 
నుగుటను, ధాతుజవి శేషణమని సామాన్యముగ ననుటను, మి క్రసమాసఘుటన కర్ణ భారయ 

మున నె గ ల్రెడినని విశదమగుచున్న ది, తత్పురుషకర్య భఛారయద్విగువులు వి శేషధర్శ గతిని, 

'భీదించునవ గాని సామాన్యముగ "నేకరూవములే యగుట నీమూండింటను మి శో సమాసము 
గలుగనగునని గ్ హించునది. నంధి లి2 చేం గర ర్య ధారయము మువర ర కపోర్వపదంటై 
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యుండనగుట స్పష్టపడుటంజేసియు, 41 తళ్చమము సూత్ర వివరణములంబట్టి కార్య 
ప్రాప్రినందువిషయమున మువగ్గకముగాగమముల కంకేగ భేదము లేమింజేసీయు, 
ముగంత ఫూర్వవదంబయియుండునని స్పష్ట్రవజవె నేగాని మువర్శ కపూర్వవదంబయియుండ 

దని మాత్రము గవ హింపరాదు. అనంగా ముగంతమనుమాట మువర్హ్మ కమునకును నువ 

లతణమన్ గ్ర హింపవశెనని భావము. కాని కారకము 20 చే మువర్ద కాంకవిశేషణ 

ములబహంతస్టమున శేకతషము గల్లనగుట మువర్ష్మ 'కాంతమనుటర్హ ము, ధాతుజివి శేషణ 

ములు శ్రీసవుతుల్యము లె కాని వెేశేషణక “ఛాసింపంచేయునాయా ప్ర తయములు 

సంస్క్భృతసమాచ్చిక ధాతు సాధథధారణములగుటను నాపృత్యయముల వేర్ప్చునం జేసీయే 

స్త్రీసమతెల్య మాయావానికి సిద్ధించుటన్కు స్త్రీసమమునకం'టె భిన్న ముగ ధాతుజవిశేషణ 
ములు లెక్క ంవయిణెనని గ్రృహీంవవలెను, విశేషణావి శేష్యములకే కర్మ ధారయ మమరెడి 

ననియు. ద్రికస్త్రీ స్తిసమ ముగంత ధాతుజవి శేషణరూపవిశేషణములే తరువాతివిశేష్య 

ముతో సమసీంబెడింగాని యితరములు గావనియు ఫలితము, వైలత్ణము ననుసరించి 

డుమంత (ఊఉ క్తరవదము స్తీ సమరూవ (ఫూర్వోో త్తరవదములు) సర్వనామములకు6 

గర్భ ధారయమున. (బి, వేశముగలుగుట (వస క్షమగుటంశేసి (త్రి లింగలత్ ఇశేషము తత్ర 

చుగ సర్వ నామముతో డం గర, ధారయము చూపట్టదని శాసించుట వ, స క్షమయ్యెననం 

దగు. వెేశేషణముల విభజించి వెేేషించి వానిరూపు నీరీలిని సూరి చూసి. నుబోధము 

నెనే గాని మూలము విశేషణరూపమును గృహించుభార మర్భ విచారణ చేం బాఠకు లే 

(గృహీంతురని వదలి “సంస్కృృృతవ దేన పరిమితమాంధ,పదం కర్మ థారయో భవతి" అని 

సూ త్రిం చి కర్మ ధారయసామాన్యముల చేకరువు వేయక చిత్రమగుకర్య భారయ భేదమును 

మాత్రము విశేషించి సుబోధము వేసీనది 

వ్యాఖ్యాతలు “ఆంధ్ర ప్షడ్వర్డ పర్యంతం వదం స్యాత్కర్మ ధారయే” లేదా 

“ఆంధ్రః పడ్వర్ష పర్యంతం సంస్కృ లేన సమస్యలే అను పరంవరాయాతమగ నొక 

"కారిక నాధర్వణమున దూర్పంబడినదానిని నధర్వణ కారి కాస్థ మై మూలస్థ పరిమికే శ జ్జ 

మును వివరించుదానినిగ శ్రమించి “వాడిమయూ ఖములు; వేడివయోధారలుి మొదలగు 

కర భారయముల సాధించునదిగ మూలనున కర్గ ముచేసీరి. కాని 'కటికిచీంకటి తిండికర 

ములు; వలపులయెకిమోనిసతి; ఓర్వంజ"లనివాండిమయూఖములు"అను మొదలగు ప్రయోగ 

ములు షడ్వర్థ వరిమితేములం గామిని బె వ్యాఖ్యాతలయాశయ మనంగ తమయ్యిడి. కొంద 

ఇకాణుసర్భము లనుదాొనీకి ఖండాంధ్ర వదమాణువర్ణ ములకు మీంచనిడై యుండవలెనని 

యర ముగాని సమాసమునందలి పదముల నెల్ల 6 గలిపి వర్హాధిక్యమును శంకించి యసాధభు 

త్వమును గల్బింపరాదనియుం “౫టిక_-వీంకటి.తిండి.” యశనవి మూండువదములనియం 
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వానిమొ త్ర మాణింటికి మించెనుగాన నిందు దోవము లేదనియు నొశేపదమాబు వర్ణ 

ములకు మించినది యట్లు సమసింవరాదనియం నం డ్రు కాని యొుశే తెలుంగువదమాణు 

పర్ణ ములకు మించియున్నవి సాధారణముగ మృగ్యమగుటం బై విషయము నిరాధారమని 

యనక తీరదు. కాంగా నెట్టికర్మ ధారయమును బోధింప మూలము రీతిని యల్నించెనో 

కనుంగొనవలసీయుంన్న ది. “ద్వతరాది చతుర్వర్గ వర్యంతజననామసు, లోపస్స్యాల్ జ్వాది 

వర్ణానాం శబ్ద రాజాదిశే వర్కే క్వ్రచిదత్వం క్వచిచ్చాత్వం క్వచిదిత్వం క్వచిత్స్వతాః 

కచిన్మ త్వం యథా యోగ మన్యచ్చ వ్యవహారత;," ఆని యాధర్వ్టణము మూలస్థ్రమగు 

వరిమితశబ్దమును వివరించుటంబట్టి రామరాజు-కృష్ణ రాయండు మొదలగు కర్ణ భారయ 

ముల సాధింప మూలస్తూ త్ర మారబ్ధమయ్యునని (గ్యహింపవలసియున్న ది. మణీయుం నిది 

సామాన్యకర్మ భారయసమానవరముగ భృమించుచు “అంధ్యః అను కారిక నాధర్వణస్థ 

ముగ శెన్నుచు సరన్వ త్యాదులు మూలమున కర్ళము వ్రాయుట యసంగతమనక తప్పదుః* 

చింతామణి యాం ధ్రవిభ_క్లిచిహ్నితములగు నాయావాని కాయాసమాసములు గల్టుటను 

సూచనామా త్రసారముగ నిరావించియు “సంస్కృతవ దేన వరిమితమ్” అను కారిక రచిం 

చుటకు విధ_క్రిలో పొది కార్యవిశేషములుం చూపట్టు నిట్టి కర్మ ధారయవి శేష మును బోధిం 

చుటే ఫలమనుట యొప్పెడి. (చూ. మదాంధ్ర గురువరుల చిం తామణివిషయపరిశో ధనము, 

చీరా లర) కాని నిప్రణముగం బరిశీలింవ నన్నయ తాంబ యోగించిన 'కపిలకన్ను లు- 

కపిలజడలు -కపిలగడ్డను. "అను మొదలగు నాం ధ్ర విభక్తి చిహ్ని తములు గాని శుద్ధసంస్కృత 

వదములకు6 చెలంంగువదములతోనెన కర ఛారయనమాసములను సంగ్రహించి సాధుత్వ 

మొసంగ నీసూ త్రము పృ త్యేకించి యారంఖించె నేమో యని యనుమానము గలి డి, 

“స్వస్వవిఛ క్రివకాలరైతి అని 'తెలంంగువిభక్త్యాదుల నందినవానిశే సమాస యోగ్యత 

సామాన్యముగ శాసించుచు “సంస్కృత వై కృతశ బెం అనుదానిచే మి శృ సమానస్వరూప 

మును “కేపలవిశృతివైః” అనుదాని చే నాచ్చికసమాసస్వరూపమును విశదీకరించి తెలు? 

గునం బొలివెడు సమాసములం చెలిపీ కృ తార్థుండై యితరముల సమాసములం జోలికిం 

బోనివాండయ్యు నొక్క_కర  ధారయరూవము నెజింగింప నేల పాటువడెనో యిని 
యరయువతీమున నాంధ్రవిభ క్రి చిహ్ని తము గాకయు సంస్కృతశబ్దము తెలుంగువద 

ముతో వెేేషణసమానము నందందగుననునిశేషమును బోధింవనే యనియు. గవిలకన్ను 

లిత్యాదిరూష త్ర యమునకు. దన చేం బ్రయోగింవంబడిన వానికి? దత్కాలళిష్టవ్యవహృశ 

ములై సార్భకములై యొన్వ మణికొన్నియట్టివానికి సాధోక్వ్టమును సంపాదింపనే 
యనియు విశ్వసింవక తీరదు. (చూ. నారచించిని కజుకంఠాదిశబ్ఞ గ్రామ్య తొవిచారము 

లింగ. పుట 15 సం (శ్రీముఖాషాఢము. రీ. సో== 1]. నుం రామరాజువంటి 
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కర థధారయములనన్నయి యొచటనువాడకుండుటయు నిందులకు6 బ్రనూణము కావున 

చేగతిని జూచినను సీజిన్నయసూరిసూ తృమునకును మూలసూ త్రమునకును గర్మధారయ 

నావస్థీ తి త "ల్య మేగాని విషమ కిము లేదనుట యయు _క్టికము గాంజాలదు, ఇట్లుండ 

బాలసరస్వ త్యాదులవ లెం గాక గుష్తార్ధ్మ వ, కాళిక, మూలనివరణములం గర్శ భారయ 

వరముగ గృహించుటణయు; కటికి చీంకటితిండికరములనుదాని షష్టీతత్పురుషముగ నెన్ను 

టయు మూల హ్యాఖ్యా కృవిరుద్ధ విషయము లనుట సావాసో క్షి “గాంజాలదు, 

స్త్రీ సమఘటితంబ యొకానొకండు బహువ్రీహి చూపక్పైండు. ౬. 

ముక్కంటి - వేగంటి - చలివెలుంగు = వేవెలుంగు - మోటబరి . 

వ త్యాదులు వ్యవహార సిద్ధంబులు గ్రాహ్న్యంబులు, 

టీ, స్రీసమములతోం గూర్పంబడియే యొ'కానొక బహు ప్రీహి యగవజెడి. 

వ్రథ మైకవచనము లోపింవ మిగిలిన యాచ్చికవదముల శే బహు దీ Cp నను పృ వేశము 

గలిగాడుంగాని | పృథమైకవచనముతో నున్న యితరముల కిందుం బ్ర వేశము లేదని 

ఆాత్చర్యము, బహు ప్రీ హి స్త్రీసమములశే యను సామాన్యో క్షింజేసి పూర్వపరపదములు 

శండును స్తీ సమము'లే గావ లెననుట స్పష్టము. ముక్కంటి = త్రిలోచనుండు-ళివుండు, 

మూండుపకన్ను:---ఇందు. గల ఇండువదములును స్ర్రీసమము అగుట 'తెల్లము, 17 

విధి వే మూండుశబ్బమునందలి డువర్షమునకు లోవమును కన్న నుదానియందలి కకార 

మునకు ద్విత్వమును 22 చే సమాసొంత కార్యము కన్నుశబ్దమునందలి న్ను" అనుదాని 

కిని గలుగ ముక్క-_ంటిరావము సిద్ధించెడి. 'వేయి+-కన్ను = వేగంటి-నహస్రాతుండు_ఇం 

ద్రుడు. సమాసమున వేయిశబ్దము తుదివర్ష ము లోపించుటయు 22 చే “న్ను” అనుదానికి 

సమాసాంత కార్యము “ంటి” వర్ణము గలుగుటయు గమనించికోనునది. వేయిశబ్దము 

'వేరూవము నందునని సూరి చెప్పకున్నను నాచ్చ్భికసమాసములలో వర్ణ లోపవవర్ణాగమవర్ణ 

వ్యత్యయాదివికృతులం ప, యోగదృషస్ట్రమగుటను గ్రావ్యాము, త్రిలింగలమణ శేషక ర్త 

నిరూపించెను. (చా. సమా. తిరి సూల ఇందు “వేయి-కన్ను” అను రెండును స్త్రీననుము 

లగుటయు నీకెండును నన్యప దార్థ మును సహాస్రాక్షుని బోధించుట చే బహు ప్రీ హియగు 

టయం స్పష్ట ములు, “చలి వెలుంగు=కీ తకిరణుండు- చంద్రుండు, చలి- వెలుంగు. ఇవి శం 

డును శ్రీసముము లె చల్ల నికిరణములు గలవాడని యర్థము. వెవెలుంగుజసహా స్ప కిరణుండు_ 

సూర్వుండు. చేయి + వెలుంగు. ఇందు శెండును స్ర్రీసమముళె. "వేయికిరణములు గలవా 

డని యర్థము, 'వేయిశబ్దముతుది యివర్ణము సమాసమున లోపించె. మోటబరి=బరువ్సు 

"మోనెజియెద్దు. మోటగుబరువునలది యనుట. “మోటు.బరువుి బరువుశబ్బమునందలి 



828 బాలవ్యాకరణము 

వువర్జ కము లు ప్తమె స్త్రీనమంటై బహు ప్రీహిని (బ్ర, వెళశమునం టె, కాన నీశండును స్తీ 

సమములి. సమాసాంత కార్య మిపర్జ్య ముతుదిని గలిగి మోటబరి యయ. మోటుశబ్ద్బము 

నందలి టువర్ధ్యము సమాసమున టివర్థ మయ్యెను, లేదా మోట యను వ్యవహోరసిద్ధశ జ్ఞ 

మనియుని యనందగును. ఈ మొదలగు కవివ్యవహార వనసీదములెన యాచ్చిక బహు పీ వ్యూ 
(మా / 

లను, వానికి సమాసమున గలుగు సమాసాంత కార్యవర్గ లో వవర్ష వ్యత్యయవర్గాధి క్యాద 
వ ద్ర ణ 

లను గవి వ మోగానుసొరముగ నెణుంగుచు గ ౦థముల సం గ హింపవలధుునని యి కా 
ల నూ టో న 

దులను నీ క్రింది నూరివివరణమున కభిప్రాయము. స్తీ సమఘటితంబయనుటం జేసీ సా 
et అస ఆ ఇదు వీ అధ స్యలెక సాధ్యమి శృసమాసఘటన యిందు గలుగదనియు (స్రసమాచ్చికములశే బహ, 

ద్రీహి తెలుంగునం గలుగుననియు నీనియమము చేత చే కజుకంఠుండనునది రాను 

మయ్యొననియుం చనెలుంగునది, 

ఆచ్చికశబ్దంబు తోడ స్త్రీసమంబు ప్రాయికంబుగా ద్వంద్వంబగు. 2 

అన్న దమ్హులు _ తల్గీదం డ్రులు ఎ జోరువల్లెలు - ఆలువముగలు. మగ 

డును బిడ్డలును - పల్లమును గ శ్లోమును_బ్రిత్యాదులు సమనీంపవని యీ 

నియమంబున నెటుంగునది. 

టీ. శఆచుగ స్త్రీసమంబుతోం గూడి యాచ్చికశబ్దమ ద్వంద్వసమాసం బగున 
ర వ చ్రైసనుము తొలుతను బిదవ నాచ్చిక శబ్దమును నిన్చియుండునని భావము. ఇం? 

మొ త్రముమో౭ద నన్నియు నాచ్చికళబ్దము'లే యె యుండును గాని బహు వ్రీహివ'లె నింద 

బూర్వపరవదములం  శెండును  స్త్రీసమములు గానక్క-జలేదనియుం బూర్వవదవ 
మ్యాత్సమే స్త్రీసమమె. విధిగనుండి వరవదమాచ్చ్భికశబ్దము మాత మైయున్నం జా! 

ననియు గృహించవలెను. దీన నిందును సాంస్కృృతికసాధ్యమి శృఘుటన పొసంగదను 

స్పష్టము. కేవలాచ్చ్భికములకే ద్వంద్వమని ఫలికము. ఆచ్చికో త్రరపదము డుమావ్షద్యం 

మైయుండిన నుండనగుట బహు ప్రీహీకంలే నిందు విశేషమని (గృహించునది. “ఆన 

క్ తి జ దమ్ములు ఎా=జ=రుందన్న యను స్రీసమముతోడం దమృుండను నాచ్చిక శబ్దము ద్వందరగ్సమయు 

ల్ 

మస _ తల్ళిదండ్రులం:----ఇందు దర్భియను స్ర్రేనమముత్ోడం దండ్రియను నాచ్చిక శబ్దః 

ద్వంద్వంబయ్యె- శెండును (స్రసమములు గారాదనునియమము దషంద్భామున లేమిం? 

సాధువయ్యొ. ఇల్లై “ఊరు4వల్లె; ఆలుషమగండు” అనునవి ద్వంద్వములగుటను గ 

నించునది. _శెండువదార్భ ములను బోధించు శెండుపదము లేకవదమెనవి గానం దు! 
అల క ta | | బహువచన ప్రత్యయము గళ్లెనని గృహించునది. ఆచ్చికశబ్దంబుతోడనని ద్వంద్వ 

నందలి తొలివదము స్త్రీసమంభై యుండవలెనని శాసించుటం జేసీ స్తీ సమములు7 



సవమాసపరి చ్చేదము. §29 

మగండు-బిడ్డండు-బిడ్డలు=వల్ల ము_గ శ్లైము- మొదలగు శబ్దములు ద్వ్వంద్వమున6 బూర్వవదం 

బులై సమసీంవవని మగండిత్యొది సూరివివరణమున కఖప్రాయము, ఇట్టివి యు త్తరవదం 

బులంగంజేసీ ద్వంద్వము గూర్చిన గూర్పనగుంగాని వీనిని మొదట నిడి ద్వంద్వ 

సమాసభుటన చేయరాదని భావము, ఇట్టివానిని ద్వంద్వసమాసార్థము వచ్చునట్లు 

కూర్చవలసీవచ్చిన సముచ్చయ _ నుశబ్దముంజేర్చి వ్యవహరింవవలసీన చేయని (గృహిం 

చునది, ఇళ్లే స్రీ సమములయు్యను శెంటికి మించునపుడు సముచ్చయ _ నుశబ్దముం 

జే వ్య స్తముగ వ్యవహారింవవలసిన టే గాని బహువదద్వందర్హము గూర్చు వలనువడదని 

వ, యోగసరణిని బట్టియు. జెలుంగసబాసస్వభావమునుబట్రై యుల దోంచెడి, స్రీ సమవ్యవ 

హోర మోద్వంద్వసందర్భ మున సామ వాచకములే గాక కృదంత భా వార్భక క్ష్య్వ్వార్థ కా బ్యా 

చ్భికములకును జెల్లునని గ్ర హించవవలసియున్ను ది, లేనిచో ప్రాఢవ్యాకర్త చెప్పినభొవ 

ద్వంద్వాదుల వట్టుల నీల క్ ణము పట్టకపోవలసివచ్చును. (తూడుగుడ్డ, శ”గాములు మ్మ 

చూ. ప్రైఢవ్యా. సమాస 30-81 సూం లు) మజీయుల ద్రిలింగలక్షణ శేషక్ష ర “ఒకా 

నొకచో ద్వంద్వమునందు.6 బూర్వవదంబు కీ బసమంబగును ఆఅగు-చో 'నామువర్ణ క మునకు 

లోవంబగు, అందచందములు, 'వెచ్చసచ్చములు, ఒకానోొకచో ద్వంద్వము మి శృంబును 

నందలి ఫూర్వవదంబు క్రీబసమంబును .గానంబడియెడి. ఆవసనరమక్క.ఆలం.* అని యా 

చాలవ్యాకరణద్వంద్వల వీణ మును సో దాహరణముగ సవరించుచు ద్వ్వంద్వమున మువర్ద్య 

కొంతమును బూర్వవపదమగుటను మిశ్శమగుటను శాసీంచుట నరయునది. ఒక్క. “అవసర 
3 లే జో గ చ శ మక్క-ఆఅలు అనుప యోగము దప్ప, మిశమగుట కొండు పృరోాగ ము గన్సట్టదు- 

Uy 
ఆందచందము లిత్యాదులందుం బూర్వ్టవదము నువర్థ కాంత మెగాని సమాసమున నది 

లం ప్పమగుటంజేసీ పథ మైకవచనలోపమునంగినవదము ప్రూర్వపదభుగునను. ద్వంద్వ 

లతణమున కందవ్యాప్టి లేదనవచ్చును. నీవిధినేని పూర్వవద్మ్యప్కృథమైకవచనలోవము 

నిశ్యముగ నగుశెడల నది ద్వంద్వమునం దొలివదము గావచ్చునని ప్రాఢవ్యాక_ర్ధ 

వెప్పినదానింబటి గ హింపనగును, 
ONY 

సర్వశ బ్దంబులు నంబంధంబునందుం దచ్చబ్దంబుతోడ సవుసింఛచు. ౮. 

నావాడు - నాయది - బ్రంటి వాయు - ఇంటిది - రామునివాండు - 

"రామునిది. 

(s అల తి Cr టీ + 
టీ, “ది స్యాత్సంబంథా నే సర్వస్తాల్ అనునది మూలము, సంస్కృత ప్రాకృత 

సమములం భవములు బేశ్యములం” అనువివత లేక యెల్ల తెలుంగుశబ్దములకును సంబం 

ఛార్భమును వివశీంచునపుడు తచ్చబ్బముతోడ సమాసము గలుగును. నంబంధింశెడు 

42 
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కచ్చబ్ద వాచ్యము మహాత్తగు నెడల “వాండు. వారోఅనియు, నమహ త్తగునెడల “అది. 

అవి"అనియు6 బృ యోగింపంబడీ వానితో బూర్వపదము' సమసీంచువని గ్రహించవలెను. 

ఈస్మూత్త్కము బే సమసీంచిన యదియవులయిత్తులకే సంధి శీర్ సూూత్తము బసుళ ముగ 

లోవమును విధించెడి. నంబంధార్లవివషు నామవాచకములకే సొనంెగెడింగాన వాని 

మిందనే తచ్చబ్దను తోంవెడి.. దీనితరువాతిన్యూత్ర ము ననుసరించి “వచ్చునది - 
వచ్చెడిడి? మొదలగువిశేష ఇములమోదశైన కచ్చబ్దముతోడిరూవములం గాని సంబం థార్థ 

మున గల్లి నక చృబ్ద ముతీోడిరూవములు గావు. కావుననే వానికి నూరి నంధి శీర్ విధివేం 

గాక యందలి బహుళ గృవాణమునం జేసి లోవతదఖాదములం గూర్చుట జరిగెనని గృహిం 

చునది. నావాండు:--- నాయొక్క +వాండు: సంబం థార్థక ముయొక్క-_ యని కారకము 

15 సూత్ర వివరణములంబట్టి స్పష్టము, ఇచట నాయొక్క యను సంబం థార్థ మున 

నా యనునది వాండను తచ్చబ్దమహ దేకవచనముతోడ సమసీంచెను, 25 చే సమాస 
మగుట యొక్కకు లోవంబు, _ నాయదిః==నాయొక్చ.. !- ఆది. ఇచట సంబంధమున 

నాయనునదదియను నమవా కచ్చ ల్లెకవచనముతోడ సీవిధిచే సమసీంచెననియు, 25 చే 

యొక్క_కు లోపము గళ్లెననియుు సంధిలేమి యడాగమము గల్చెననియు గ్రహించునది. 

సంధి ఫ్ చే సంధి గలిగినచో నాది యనియు రూ పాంతర 'మేర్పడును. అదియను తచ్చ 

బను సమనసీంచెనని న్పషవజువ సంధిరానిరూపమె యిం దుదాహృతము, ఇటే “ఇంటి 
"నో (3) య 

యొక్క --నా౭డు-ఇంటి యొక. + అది"ఆనునవి “ఇంటి హొండు=ఇంటిపో'యని యగుటను 

గమనించునది. ఇ కారముసూంది యదియవులయత్తులు వృత్తిని లోపించుటయే శ్రావ్య 

మనునంశము సూచింప నింటిదని యుదావాతము. “రామునియొక్క_ వాడు. రాముని 

యొక్క_ యది” అనువట్టుల నిట్లే '“రామునివాండు-రామునిది యగుటను గమనించునది. 

నామవాచకము లెల్ల సంబంధ మున దచ్చబ్దముతో సమసీం చునని నూచింవను సమాస 

మున యొక్క-_కే గాని నిగాగమమునకు లోవము గలుగదని తెలుపను బెరూవము 
లుదావ్భృశతము లయ్యునని యొన్నునది. రామునిదనునపు డకారలోవము సంధి శీర్ వేం 

గల్లుటను స్మ రించునది. నిత్యముగ సంబం థార్ధమున ని ఖైల్ల వానికిం దచ్భబ్దముతొడి నమా 

సమును సుఇత్రించకున్న వ్య స్తమున “వాడు నాయొక్క_.అది నాయొక్క_-అది యింటి 

యొక్క--వాండు రామునియొక్క_ అను మొదలగు |పృయోగములు దుర్వారములం గావ 
లసీవచ్చును, మజీయం “నాయొక్క వాండు.నాయొక్క్యయి ది-ఇంటియొక్కయది మొద 

లగు యొక్క-తోడి పృయోగములును సంభవింెడి శాన వ్య స్త్వమున యొక్క_కుం 
బ్ర యోగమును సర్వథా నిర్మూలింవ సీేసూ త్రము ముఖ్యముగ నారబ్ధమయ్యెనని 

గ హీింవ౭దగును. 
© 



సమాసవరిచ్చేద ము. కిక] 

మూలము “ది స్యాక్సంబంధాశ్లే' అని “రాజుదింబంటుది” అనునట్టి రావములను 
న £ కొ అధ Au మాత్రము సాధించి కృ తార్భమయ్యై, మ౭కీయు శధ్ధాత్తచ్చబ్దాతః ఆను సంధిస్తూత, 

ముచే నొకశబ్దమునకం టెం దచ్చబ్దము పరమగుననియు నాతచ్చబ్ద మకారాదియైనచో 

(ఆది=అవినాయకారమునకు లోపము గలుగుననియం శాసించుటను గమనింవ “సంబం 

దార్థమునందస్ప దచ్చబ్దము వరమగుట చేశబ్ద మునకును గుదురమిం చేసీ సంబంధ మున 

దచ్చబ్దముతోడి సమాసము శబ్దముల కంగీకృతమనియే తలంవవచ్చును. కాంగా 'ది స్యా 
3 Cet న . x డిచాం య జన కృంబంధా్టే ఆనుస్తూ త్ర మేల యిని శంక కలుగనణును. కొని స్యా త్తనుసూ త్రము 

“ఆది రాజుయొక్క_-లేక, బంటుయొక్క_యది” యని వ్య స్తముగ. (బ్ర యోగించుటను 

వారింపన్యు 'శథ్దా శ్రచ్చ్ళష్టాతి అనునది నమాసవిషయనుని సూచించను; నారబ్ధమయ్యెనని 

యంగీకరించుచు వ్య స్తమునను సమాసమునను యొక్క... ప్రశృయ వ యోగమును నిర్తూ 

లించెనని గృహీంపందగును, కాని “అవి నావి_లేక్కృ అని నాయొక్క.” మొదలగురూవము 

లందు విపర్ణ మును మూలము శాసింపకపేవుటంబట్టి యాళ్థలములను మూలముననునరించి 

a జో క్ష వాక 2 జో 9 వ లు'ప్తాకారతచ్చృబ్ద మను పృయుక్తమెన ఎ నికిందచే సాధింపవలసీ యుండుటం బట్టి యొక 

చో నొకరీతిగను కేతొకచో కేోటోొకరీతిగను రూవముల సాధించుటకం టె చెల్ల స్థలము 

లందును సంబంధమునం దచ్చబ్దముతొ "జి సమాస మంగీకరిం చినచోం బ్రశ్రియ యేకరీతిగ 

నుండునని తలంచి కావలయు నూరి '“దిస్యా'త్తను సూత్రము ననుసరించి ది-విభానము 

చేయక యంతటను నంబంధమునం దచ్చబ్దముతోడి సమానము నే శాసించెనని తోంెడిని, 

లేదా 'కథ్యం లేఒదిస్యాత్సంబం థాగ్టే ఆని న్రూర్వ సూ త్రాంత్య మున నకారను సంధిచే 

మణుంగువడినట్టు భావించి సంబంథార్భమున నది యగునని యంగీకరించి యది యనునది 

కచ్చబ్దరూ వము గాన నయ్యది తచ్భబ్దమున కవలతజణముగ నెంచి నసంబంధమునం దచ్చ 

బ ముతోడిసమాసమును సూత్రించెనో యనియు నూహింవనగు, దీన “నీక ల్వే చ బహు 
(గ 

5 

'క్వే చ సంబంభే దివివర్ణకౌ తయోరమాదౌ సేమాత్ర, ఉదతోః పాయకోజత్ర, ఇల్ 

అని యధర్వణుండు వివర్ణక మును బహుత్వమున విధించి మూలమును బూరించుప్ప కి, 

యను సూరి గమనింవలేదని నిశ్ళుంకముగ6 బెవ్చనొవ్వును, 

ధాతుజవిశేషణంబులకు విభక్తి వివటీంచునపుఢథు తొచ్చబ్దం 

ను సయు కంబగు. ౯. 
es Mn =) 

వచ్చిన వాడు - వచ్చినది - "రానివాందు - రానియది. 

టీం (క్రియ ల్నేల్తేంల్వేర్ ఉరి-ఉఓ7 స్మూత్రముల బే ఛాతుజవిశేషణరూపములు గలుగు 

నని ముందె నిరూవీతము. వానిసూందం (బ,థ మాద్యంత దచ్చబ్ద్బరూపములు ఏశేహ్యోను 
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రూవముగంజేరుట వ,యోగదృష్ట్రము. సాధారణముగం6 చెలుంగున విశేషణము లవిళ్ళ కి 

కముల(య్యు సంస్కృత భాహోపద్ధలి ననుసరించి విశేవ్యలింగవిభ_క్టివచనం౦బులం విశేషణ 

మున కగుట యేర్చడెను, ఇట్టగుట నుబంతవిశేషణములకే గాని ధాతుజవిశేషణములకుం 

గానరాదు. అయినను వానికిగూడ నుబంతవిశేషణములకు వలె నుబ్విభ క్రలను జేర్పం 

దలంచినయెడల సుబంతవిశేషణములకువ లె సామాత్తుగాం గాక ధాతుజవిశేషణముల 

మోందం దచ్శబ్దరూపముం జేర్చి విశేప్యానురూపముగ దానికి విభక్తులం గూర్చి వ్యవ 

వారింపవ లెనని సూత్రాఖిప్రాయము. (వచ్చినవాండు.రానివాండు, వచ్చిన వానినిఎరాని 

వానిని మొ వచ్చినవా౭డుః క్కియ 46 చే నవర్థకము గలిగి సిద్ధించిన ధాతుజ 

విశేషణము. దీనికి విభ క్రి వివత్సీంవం దచ్చబ్ద మహా చేకవచన మను పృయు_క్ట మయ్యె, 

“వచ్చినవాడు ఫల్లునులిడని కమ్మి వృయోగము. విశేహ్యానుసారముగ విశేషణమునకుః 

దచ్భబ్దరూపము లను ప్రయ క్షమగుటను గమనించునది. విశేష్యము మహాదమహ దేక్రవచన 

బహువచనాంత మైనం దచ్చబ్దమును నకేయె విశేషణమున కన్ను పృయు కృమగునని భా" నముః 

వచ్చినది: ఇచట వచ్చినయను | క్రియాజన్యవిశేషణమున కదియను నమహ క్రచ్ళ బైక 

వచనరూప మను వ్ర్యయు క్తమయ్యొ. గాని వాండు:-- క్రియ 46 వే నిజివర్ణ కము గలి? 

నట్టి యు గ్రియ BE చే రాజేశము నందినట్టియం "హీపము. చానికి వాండనున గీ 

సూత్ర, ముప నన్ను వృయు క్తమయ్యొ, రానిదియనున దమహ క్రచ్చబ్దెకవచన నున్ముష్పయు క 

మెనరూవము. విభ క్షి వివతీంవనివత్షమున “వచ్చినఫల్లుణుండు - రాని రాముండు-అగు 

శార్యము- కాని కార్యము. అనురీతి నుండునని గృహించునది. శీ సూ (త్రము ననుసరించి 

కర ర, ఛారయము భాతుజవిశేషణఫూర్వంబయి యుండనగునని స్పష్ట్రవ వెడుటంచేని నూరి 

యా సూత్రోదావారణములను దచ్భబ్దముతో డి కర్త ఛారయములుగ నెన్నక యను 

పృయుక్త “శష్ఫృబ్దముతోడి రూపములుగ శాసీంచుటకు యు_ క్రి యగవడకున్న ది. వచ్చిన 

యనిన చేమర్భ మో వచ్చినవాండనిన న చేయర్థ ముగటంచేసి యు, వచ్చినవానివేత రఘు 

వర్యునిచేత నను మున్నగువాని ననుసరించి ధాతుజవిశేషణముల మాందనైన తచ్చబ్బ్ద 

రూవములు విశేష్యూనురూవముగ  సుబ్విభ'క్తుల నందుటంజేసియుం గావలయు నిట్లు 

శాసించెనని తోంవెడి, భాతుజివిశేష ణము కృియవలనం గలిగిన విశేవణరూవము. 

ఎల్ల యెడల గాతుజవిశెపణంబుల కట్టి యనువదంబు 

విభాష నను ప్ర యమ _కంబగు. ౧౦. 

వచ్చినట్టి రాముడు “| వచ్చిన రాముడు - వచ్చునట్ట వాండు 

వచ్చువాండు. 
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టీ. ఎల్ల చోటుల కి యాజన్యవిశేషణములమోయద. వికల్పముగ ఆటి యనుపద య ae, లు 

మన్నుస్తయుక్షమగు. అను వృ్యయుక్తమన ననుసరించి వృయోగింవంబడుట. 'వెంబడిని 
దవినించుట. అట్టి యన నటువంటి యని యర్థము. “అట్టి-ఇట్టి-ఎటి” అను వానికిం 

బ్రయోగము. ప్రసీద్ధమగుటం బదవ్యవహారమొనర్సె. ఇవియు వి శేషపణార్థ కము లే 
యగుట విశేష్యములకు ముంజె (వృ్యయు_క్ష్రములగును.. వీనిలో నట్టి యనునది మ త్, మే 

ఖశేషణములమోం౭ద నను ప్రయు కనును. ఇది నిశేషణముమోంద నను ప, యుక్షమై ఏ వే 

వణతశ్వమును 'వెల్లడించును. వచ్చినట్టిరాముండు:.--వచ్చిన యనునది శ్రీయాజన్యవిశే 

షణము, దాని కట్టిపద మనువ్రయు క్ర్తమగుటవేం బై పృయోగ మేర్చడెను. అత్తునకు 
సంధి బహుళేము. నంధి రానివకొమున “వచ్చినయట్టి” యనియు నుండనోపును. మవాళ్తు 

నను వెేేషణమొనను నట్టి యను పృయు_క్షమగునపుడు శ్రీ యాజన్యవిశేషణమునకు 

మార్పుగలుగదని నూచింజ ; వచ్చినట్టి ముండని యుదావాత ము. అట్టి యను వ్వ్యయు 

కము గానియెడల వచ్చినరాముండనియే యుండును, వత్సమున €చేం దచ్చ్భబ్దము వల 

సనం గలంగనగును. వి శేషణత్వమును బాగుగ వెల్లడించుటే వీన్మిప, యోజనమగుటను నివి 
యను_ప్రృయుక్రములు గాకున్నను విశేషణతకు భంగము లేకుండుటను నివి వికల్చాను 

వ య కము లయ్యొనని గహించునది. వచ్చునట్లి వా౭డుః: కి య తర్ చే సీదమెన 

“వచ్చు అను తదరారకనిేశేషణమున కటివద మావిధిచే ననువయుకమె సెరూవ 
(లశ థి లు రియా ఢా 

మేర్పడెను, పఫపూర్వవిధిచే నట్టిషూంద వాండు గలిగె, వచ్చు + అట్ట=వచ్చునట్టి. సంధి 

లైతే చే నువూగమ మగుటను సరించునది. అట్టి యనుప్ర యుక్తము గాకున్నను 9 వే 

వచ్చట్ద మనుపృయు కము నగును గాన వచ్చువాండగును. అదియు: గాకున్న వచ్చు 

రాముండనురీతి నుండందగును. వచ్చునది - వచ్చునట్టిది వచ్చునట్టివి మొదలగు రూప 

ములు గ్రాస్మ్య్రములు, ఆట్టిమాందనుగూడం దచ్చబ్ద వును వ చృయుక్తమగుట వచ్చునట్టి 

వాండను నుదాహరణముచే సూచితమయ్యెనని. గ హించునది. అనంగా నట్టి చేరినను 

'ధాళుజనిెేశేవణక వెదక బలవడుటం జేసి యట్టిమాందం గసాడం బూర్వవిధి చేం దచ్చబ్దము 

గలుగవచ్చునని తాత్పర్యము, ఇది మిగిలిన ఇట్టి-ఎట్రి-యనువానిమోందం దచ్చబ్దము 

గలుగనగుట కువలతణము, 'అట్టి.ఇట్టి-యొట్టి* యనువానికంటెం బరమునం దచ్భబ్ద 

చాకారము పోంచుచో దానికి లోవముగలి “అటి వాండు=అటిండు. ఎటి నాయడు =ఎటిండు 
౧ ళు ర A) ఉం 

ఇటివాండు = ఇతిండుఅనురూవములు గలుగునని తి లింగలవణచశీషక ర యిసందర 
లట లు UU ఆం ఖి 

మును బూరించుటను గమనించునది. ఈవిశేషణ (తృయముమోంద సమాసవశమున వాండ 

శబ్బముతీోచెనని యేని యామూండును విశేషణములగుట వానికి బరమున వాండు 

శజ్బము విశేష్యరూవమున నిల్సెనని యేని భావింపనగు, సామాన్యని శేషణములమోంద' 
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దచ్చబ్లముగాని యట్లిగాని యను వ యు క్తమగుట బాలవ్యాకర్త చెప్పకున్నను నాం థ 

భాషలో సామాన్యముగ విశేషవణములమోందంగాడ ధాతుజవిశేషణరూవములం చేరి 

విశేషణత్వ్వమును బలచజి చుటరయే సవాజమగుటంచేసియు విశేషణముమీోందe దచ్చబ్ద 

విశేషరూపములు చేరుట సాధారణమగుటం జేసీయు ఏ శేషణమాత్ర ము మోందం దచ్చబ్ద 

సంగతి యవిరుద్దముని గ హింవవలసీ యుండుట చే: ది లింగలకణశేషక గ తచ్చ చ్లాను 
ఢి ( UU ఎవి ది 

జో చ్చి చి wr) 9 ష్, (వృయోగమును సిద్ధముగ నే నిశ్వసీం చి పెరీతిని బూరించెనని గ్రహించునది.. త్రిలింగ 

అలమణ శేషకర్త స్వతంత్ర ములగు నట్టి తృయముసూంద నే వాకారలోవమును సూతించి 

యువాహరించుటం జేసి యను ప్రయుక్తమగు నట్టిమోంద వాకారలోప మళా స్తీ య 

మయ్మ్యొఢడిం గాన వచ్చునట్లిండు- వచ్చు నెట్టిండు= రానటిండు “మొదలగునవి గలుగవని 
ఉట ee (౨) 

తోంచెడి, మణి యు భాతుజవిశేషణములు తథార్భ కావ్యయముతో డం గర్భ భారయ 

మగునను విశేషముంగూడం ద్రిలింగలతణ శేషము ననుసరించి గ్రృహించునది, (చదువు 

నట్టు) ఆట్లరునదాగలియని నిశేప్యార్థక త గలిగి యుండుటచే నట్టు చెప్పుట యనిరుద్ధంబ, 

ఈవతమున వ్య స్త్వమన్నను జతి యగపడదు. 9-10 సూత్రములు వ్య సృవిషయకము 

లగుట స్పష్టము. కాని ప్రౌఢ వ్యాకర్త చె సంస్కృత వ్యాక రృృమకము ననుసరించి 

యట్లను మొదలగు నివార్థకమఃల కాయానామములతో సమాసమంగీకృతమగుటయొ 
సమానవగవవోరమునకుం గతమనందగు. చూ, శ్ నమా. నూ, రెది_శ్షీకి. 

యుషదస దాతొరకంబుల కు తరవదంబు పరంబగునపుడు 
ర రే “రర ఆవి 

దుగాగమంబు విభాషనగు, ౧౧. 

నీదుకరుణ - నీకరుణ. నాదునేరిమి - నా నెరిమి. తనదురూవు - 

తనరూపు,. 

టీ. యుమ్మ దర్భకము=నీ. అస్త దర్భకముజనా. ఆత్తార్ధకము=తను ఈమూంటికిం 

'బరమున ఛేచేనొ కషడమున్న దుక? “అనునాగమము “సలుగును. పనా తని 

అను నాకావములతో నుండుట షష్టీసమాసముననె సంభవించెడింగాన నుత్తరపదము 

విశేష్యమగుట స్పష్టము, కావున పష్టీనమాసమున యుష్యదస్య దాశ్రార్థక ములకు దుగా 

గమము వికల్పముగ నగునని నూశ్రార్థమ "లేతెడి. ఉ శ్తర పూర్వపద “వివతుంటేసి యా 

విధి నమాసవిషయమని స్పష్టమయ్యో సీదుకరుణ,:---ఇట యువ దర్ధకమగు సీయను 

దానికి. గరుణయను నుత్తరవదము వరముగాంగ దుగాగనుము గల్లి సె (స్కయోగ 

మేర్చడెను. దుగాగనుము రానివక్షమున నీకరుణయని యుండును. సమాసమున విభ క్రీ 

లోవను. ఇట్లే కక్కిన శెండుదావారణములును దుగాగమము గలుగుటను గలుగమిని 
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చేర్చ్పడుట నూహీంచికొనునది. ఇది షష్టీసమాసమున నే సంభవించున దగుటంశేసి నీనా” 

అనువానితో౭బాటుగం బాననురూవము నిల్వదనియు దుగాగమప్రా ప్రీ మోగ్యమగునది 

తన యనున జే యనియు గ్ర పించునది. “'యుష్మదస్య దాత; భ్యః ద్వితి వర్మ కః అను 

చింతామణి సూత్రము మూలము. '“ నావి=సీవి=ళతనవి* ఆను రూవములు రి విధిచే 

చెనం దచ్భబ్ణముతొోడి సమానములుగను నంధి 45్ చే అకారలోవ మును బ్రొండినవిగను 

సూరి శాసీంచుట నరయునది. కాన నీవిగుజ్జ ములు. నావి యేనుంగులు-తనవి రథము 

లను మున్నగు రూవములును సూరిముతమున సాధువులేయని గృ హించునది. ర విధిని 
సంధి శీర్ విధిని ననుసరించి తచ్చ బ్టేశరమగు శబ్దము పరమగునపుజే యీ దుగాగమం 

బని గు హీంవవ లెను, అందు నజాదిశబ్దము పరమైన సాధారణముగ సనసమానవిళ క్షికి 

లోవము గలిగి నీయాజ్ఞ యనురీతినిి గ్వాచిక్క_నుగ వష్టినమాసమున దుగాగ మోకా 

రముమోఃద నుగామమము గల్లి నీదునాజ్ఞ యను రీతిని గొలందిగ రి విధి ననుసించియు 

సంధి షీర్ ననుసరిం చియం సీయదియాజ్ఞ సీదియాజ్ఞ యనురీతిని, (బ్ర, యోగములగుటను 

గమనించికొనునది. చింతామణి సమాసగతపషస్థ్యృంతమునకు ద్వి తీయాతెెల్యమును “షష్టీ 

భ శేద్ది ఏతీయాతుల్యా” అనువిధిచే శాసించెడి, యుష్మ దస దా త్థార్గకములకు ద్వితీయా 

తౌల్యముగలి” నేని సీదుకరుణీ త్యాదిరాపములు గలుగ నవకాశము లేమింజేసియు. 

దక్కినవానికి ద్వితీయాలతే "ల్యము గలి? నేని .సామాసిక ద్రుతలోవవిధి చే ద్వితీయాంత 

'ద్రుతము లోపించి రామునిక రు ణీ త్యాదులు సిద్ధింవ నవకాశముండుటం జేసీయు 

ద్వితీయాతెెల్యము యుష్మదస్త దాశ్రార్భ ములకు వష్టీసమాసనమున వారింవ యుష్మదస్మ 

దాకర్థములకు దుగాగమముు బ్రల్యేకించి విధించెనని గ్రసాంచుట యుచిళమని 

తోంచెడి, మూూలమును మూలము ననుసరించి ఛభాలవ్యాకర్త రయ యుష్మదస్క దా త్రార్థక 
థి 

ములకని సామాన్యము ననుటంషజేసీ వానికేకళ్వ బహుత్వముల శెంటను దుగాగమ మో 

విధిచేం గలుగనగుననియు దాన నేకత్వమున-'నీదుకరుణ- నాదుకరుణ.తనదుకథణ*అను 

వృయోగములు గలిగిన ల్ల “'మీదుకరుణ-మాదుకరుణ-కమదుకరుణిఅను రీతి రూవ 

ములును గలంగుననియుం. బ్రయోగదృష్టిని గ్ర గ హీంచుట యుచికము, దుక” అనునది 

కిత్తు గానం బకత కంతాగమముగ నగువని గృహించునది, యుష్ష్మ దస్త దా త్రర్థ కములం= 

యుష్మ దస దాత్మ న్ శబ్దముల యర్థముగలవి, 

గుణవచనంబులగు నల్లాదులకుం గర్శధారయంబునందు 

నిగాగవముంబు బహుళంబుగా నగు. ౧౨. 

నల్ల నిగుజ్ణము-నల్ల గుజ్జము. నల్ల - లెల్ల -పచ్చ-ఎజ్జ-చామ-తియ్య- 

కమ్ము-వుల్ల-విన్న -తిన్న -అల్ల -ఇ ఆస్బాదులు నల్లాదులు, 
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టీ. గుణవాచకములగు నల్ల మొదలగుళబ్దములకుం గర ఛారయసమాసమున 
బహుళీముగ నిగాగమనమగును. నూరి నిర్వచింవకున్న ను ను దాహరణనమూసామునుబట్టి 

యదంతగుణచాచక ములకని గృహింపవలసియున్న ది. నల్ల నిగు జ ము:---నలుఫు గుణము 

గాన నల్లనునది గుణవాచకము. నల్ల గాన యని యర్భ ముగాన విశేవణమును స్త్రీసమ 

మును నగుటం గర్మధారయం బయ్యొడి, ఇది గుజ్జమను ను త్తరవదముతో నమసించు 

చున్నదిగాన నిగాగము మోవిధిచేం గలుగ నల్ల నిగుజ్జనని యగును. “నికో అనునది 

కీత్తుగాన గుణవాచకమున కది యంతాగమముగ నగును. నిగాగముము గలుగకున్న నల్ల 

గుజ్జిమని యగును, ఇట్లే నిగాగదు తదభావముల రూవద్వయ మూహించుకొనుచుః 

దక్కినయుదాహరణముల గమనించునది. పూర్వ ప్ర వూర్వనూ తృములందువ లె విభాష 

ననక యిందు బహుళమనుటం జేసీ యాని గాగమము చిక్కు.-చక్కుమున్నగు గుణవాచక 

ములకంటె నిత్యముగ నగుటయుం, జిన్న _పెద్ద-దొడ్డ "మొదలగు వానికంటెం బ్రా కింప 
కుండుటయుం గొన్ని యుదంకగుణవాచకములమో౭ద  నిగాగమముతోంచఛాటుగ 

ద్రకృతితుడియు త్వమున కత్వము సిద్ధిం చుటయు ఫలములని వ్రయోగదృష్టిని గ్రహింం 
దగును, “నివర రక స్సా బ్రద్బుపహాుళ మదం తొద్దుణ వాచ కాల్ * అని యధర్వణు: డస 

మదంతగుణవాచకములశే యగుటను శానీంచినాండు, నూరి యయ్యధర్వ'ో డి నే 

గ్రహించి యిట్లు సూత్రించి యుదావారించి యుండనోఫును. దీన వెలిది “వెలి 

దామనే త్యాదులందు నిగాగమాభావము సొధువయ్యెడి. నిగాగమమునం జెడ గుణ 

వాచకముల కగునమాసములు కర్త ఛారయములంగాక కర్మ ధార యాభాసములని 'స్యా 

త్కర్య ధారయాభాసః కర్తృ స్వే కారకా శ్రిత$? అని యధర్వణుండు ేర్కొనుటను 
గమనించునది. విశేషణవిశేష్య భావము తోంచుటంచేసీ సూరి కేవలము కర ధారయ 

ములనియే వీనిని వ్యవవారించెను. *“గణవాచకంబుల కొన్నింటి ని గాగమమునకుం బరు 
షంబులు వరంబులగునపుడు బిందువగు” అని (త్రిలింగలతణ శేషళరర్త బిందుపును నివర్ణ క 

మునకు విధించి “చక్కంబెట్టు” కమ్తంచే నె మొదలగురూవముల సాధించి యీసూత్ర,. 

మును బూరించుట నరయునది. ఉత్వవిశిష్టము గామి ద్రుత లజ ణ మిందు. బట్టమి నిట్లు 

వెప్పవలసివచ్చెనని ముంచె ద్రుతలక్షుణ టీ కాసందర్భమున నుక్తము. ఇట్లు నివర్ణ మునక. 
బిందువగుటం గ్వాచిత్క_ము నవ్యము ననక తీరదు. మణియు చింతామణి ననుసరించి | 
నకారమ్మాతృము ద్రుతమగుంగాన బిందువు నివర్ణ మున కగుటయు నవిరుద్ధంబ, మణీ యం 
ధ్వన్యనుక రెసకబ్ద మలు కొన్నింటికి గర ర ఛారయమున నిగాగవు నుగునని శీ లింగ 

లతణశేవక ర్ల శాసించి 'తళశళని తరణి మెజుంగులు-గనగనని నివ్వులు-నిగనిగనిపందన' 

పుందగడు అను మొదలగు వయోగ ములంజూప్ యీాసందర్భమును బూరించుట నరయం 
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నది ఇంతియగాక 'గుణవాచకంబు శ్రీ యావిశేషణం బగుచో నొక్కెడ నవర్థ్య కంబునకు 

బిందువు గానంబడియెడి అని చక్కంగనని యుచావారించి విశేషముం జూఫుటను 

గమనించునది. గుణవచనంబులగు నల్జాదులకు నవర్భ కము తద్ధిత ర చే నగు, 

ద్విరుక్రంబగుహల్టు వరంబగునప్పు డాచ్చికంబగు దీర్గ ంబునకు య్ ధం హై మే 
హాస్వంబగు, ౧౩, 

టీ. ద్విరుక్తమన 'శెండుమాజులు పలుకంబడునది. ఒకవాల్గును శెండుమాజులం 

పలుకుట యట్టిదాని నె మళియొక వాల్లును గ్రిందం గూర్చుటచే జరుగునదిగాన ద్విరుక్త 

శబ 'మేసాలున కావాలుతోడి. కలయికే బోధించునడి సార కమయ్యుఢడి, పహూస్వదీర్వ 
ద్ య య వ్ యు ల లం 

స్ట్రుత భేద మచ్చునక యగుటచే స్వతంత్రాచ్చునకును గాదులయందలి యచ్చునకును 

సీవిధి యగునని యొంచునది. ఇది సమానపరి చే ేదమునందలిది గాన సమాసవిషయ ముగ 

ఇంచి యితరనుగుచోటుల వ ర్లింవదని శంకింపనగుంగాని చ కీర్ట ముర సూ శ్ మునందలి 

యుదాహ్భృుతులవిషయమునను దీనిని వ రంపం చేయవలనియున్న ది గాన సమాసమన నఖండ 

వదమగుట నీవిధిని సమాసానమాసాఖండవదవిషయముగ నెంచుటమీ యర్హ మని 

తోంెడి. క్రియ 6] చే నగు హ్రస్వవిధానము మధ్యమబహువచన, వృ త్యయమగు 
డుజ్వుర్భ కము పరముగా సార్భకమగుటను, నచ్చో ద్విరుక్తము వరముగామి నీవిధి వర్తింవ 

మిని నూముడి మువర్ణకమున కగునపుడును డుజ్వర్ష కముతోం బాటుగ నొక్కసంజ్ఞకు 
సంబంధించిన నిషయమగుట ప్రాస్వము విధింవంబడియెనన నవకాశముండుటను, నందు 

వాసము తొలుతను బిదవ మాముడి యగుటను, నది శేవల శ్రీ యారూపవుగు నఖండ 

బసములకు సంబంధించిన బే యనవలసీ యుండుటను దీనిచే నది ఏ గకార్భము గాంజాలదని, 

యొణుంగునది. "కొంగా నీవిధి సమాసములందును గి గ్రయేకరాఖండపదములందును ద్విరు క్ష 

మున కవ్యవహిత వూర్వమున నున్న దానికి ప్రాస్వమును విధించునదని ఫలితము గృహింవ, 

నగును, _ద్విరుక్తమున కనుటం జేసి యేవాల్లున కావాల్డుతోడి కలయిక చూవట్టుచోటు . 

అందలి యాచ్చికదీర్ధ ముల శే యూాహ్రస్వము గలుగుననుటయుః6 బదాది నిట్లు సహాజ 

ముగ ద్విరు క్ర క్షమగువాొల్లు గలుగుటం బొెనంగమి సీవిభానమునకో వ్యాకృతి చేనగు దిషరు క్ష క 

ములకు బూర్వముననున్న దీర్ధ్స ములే విషయములుగాని సవాజసం యోగపఫూర్వములు 

గావనుటయు స్పస్హ ము, | 

తి కంబుమోంధియనసంయు కసాలునకు ద్విత్వంబు బహుళంబుగా 
టీ ౨” గు 

నగు, ౧౪౮ 

. అక్కన్య - ఆకన్య. ఇక్కాలము - ఈ కాలము, ఎల్లోకము- 
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ఏలోకము. అయ్యశళగ్షను-ఆయశళ్వము. బావహుళకముచే నూప్మరేఫం 

బులకు దిగ తంబు గలుగదు, ఆరూవము. ఈశ బ్బము _ వషండము-ఆసు 

కృృతి-ఆహయము. 

టీ, *'ఆ-ఈ-నీ అను మూండును త్రికము నాంబడునని ముంచె యుక్తము" 

సంయు క్తమన నొకవాల్లు దానికంటె నితరమగుహాల్లుతోం గూడుట. ఫూర్వసూ త్రమున 

ద్విరుక్తము నెంచి ప్రాస్వవిధాన మొనర్చుటంజేసీ యిట నసంయు క్షదళమునథ హాలం 

శరయోగము లేని వశ యర్థమగుటయు దీన గంయు క్తద్విరు క్షవదము లన్వర్థ ములను 

టయుం బెల్పంటబె, సజాలీయవిదాతీయములతో గలియని స్వతం త్రృవాల్లునకని భావము: 

ద్వితమను సామాన్యో క్రిం జేసి యేవాల్లున కావాల్జుతోడి ద్విత్వమే యగును, ఆవాల్డు. 

నకు ద్విత్టమగునన నది శెండగునని భావము. కాంగా “ఆ-ఈఒనీ' అనువానికం టెం బర 

ముననున్న _ ద్విత్వరహితయమెన వాల్లునకే ద్విత్వము బహుళముగ నగునని సూత్రార్థము 

'తేలెడి అక్క-న్య:---ఆ + కన్య: , త్రి కవూర్వపదంబగుటం గర్మధారయము, ఈసూ క్ర, 
ముచే నాకారమునకంటెం బరయమెన యసంయు కృవాల్లునకుం గకారమునకు ద్విత్వము. 

ఆ4క్కన్య్య, పూర్వస్తూ తృముచే ద్విరుక్తమగు హల్లు “క్క.” అనునది వపరమగుచుండ 

నాచ్చికదీర్ధ మున కాకారమునకు ప్రాస్వముః అక్కన్య, ఈవిధిచే ద్విత్వము గలుగ 

కున్నం బూర్వసూ(తృముచే హైస్వమును గలుగ నవకాశము లేమి ద్విత్వము రానివత్ 

మున 'ఆకన్య* అనియే యుండును. ద్విత్వ మోవిధిచేం గల్లి నవత మున మ్యాతృము వ్రాస్వ 

మాచ్చిక దీర్ధ మునకు నిత్యమనుట మణువరాదు. ఇళ్లే 'ఈ+కాలము- ఈ. కాలము 

ఇకాా-లము- ఈ కాలము; నీ4+-లోకము -నీ + ల్లోకము-ఎల్లోక ము=నీలోకము. అను వాని 

వక్రియను గమనించునది. అ4-అశ్వ్టము. సంధి 8 చే యడాగమము, ఆశ్చయశ్వము, 

ఇపుడు త్రికమునకంటెం బరమున నసంయంం క్తవాల్ల గవజెను గాన నీవిధిచే ద్విత్వమును 

బూర్వనూ త్రము చే వ్రాస్వమును గలుగ నయ్యశ్వనుని యగును. ద్విత్వము గలుగకున్న 

నాయశ్వమనియే యుండును. "| త్రికముమోంది యణాదివదమునచ్చున నైన యడాగమ. 

మునకును నీద్విత్వవిధిగలుగనగుట గమనించునది. సంధివశమునవై న యజాగమయ కార 

మునశే యిట్లు ద్విత్వమగునని యహోబలుండనుట విచార్యము. “ఇదమద సేతద్య త్త 

చృష్టాళ్ళ్రాంకరాన్వయే బహుళం, వ్రాస్వం వ్రృవద్య దిర్ధాద్ధ్విత్వముప పర్యతరస్య జన 

యంతి* అను నాంధ్ర, శబ్ద చింతామణి సందర్భము ననునరిడచి ఫూర్వసూత్ర, తమును నీ 

సూత్రమును విరచికషులయ్యె. మూలమునందువలెం గాక యిందు బహుళవదమునఃు 

నిల్చుటకు సూ సూత్ర, ము సామాన్యముగం ద్రి ది కముమిోంది యొల్లవాల్లులకు ద్విత్వము విధించు 

న me 
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చున్నను “శషనవారిఅను చేనువర్భ ములకు మాత్రము ద్విత్వము గలంగకుండుటయే వ్ర,యో 
జనమనియు చాన నేషండమి త్యాద్యు దాహరణ తృయ మునం దక ముమోంది “ష=స-వా 

ఆనువర్జ ములకు ద్విత్వము గలంగ లేదనియు ద్విత్వ మే గలుగనపుడు వాస్వము తలంవనే 

యవ కాశములేదనియు “బాహుళీోకముచే” నను సూరియ్యా[ కి ందివివరణమున కఖ్ళిప్రా 

యము. “శషనపహాి* అను చేనువర్ద ము లావ్హ లనంబడును. తావము గల్లునపుడుస్సురని 

యనురీతి నియ్యువి యు చృరించంబడుటం బేసి రమా పము లయ్యునని ,_గృహించునది. 

“ఉఊప్మ రేఫాన్వినా ద్విత్వమాయు క్తస్య హాలో మతం, బుకారంచ విముచ్య స్యాత్చా్రా 

ణానాం ద్విత్వసంగతీ;. అని మూలమును బూరించు నాధర్వణమును గమనించియే సూరి 

బాహుళకముచే ననునీవివరణమును సూ శృమున నసంయు క్షదళమును నెలకొ ల్పెననుట 

స్పష్టము. ఆ 1 వ మద=అన్ప్ర మద; ఆక తృకులసిక వ, కాశున్ =అత తృకులసిత ప, కా 

శున్; ఈ + పృభౌవము = ఇప్ప) భవము మొదలగు ద్వ్యర్థి కావ్య ప్రయోగ ములందు 

సంయు కము తొలిదానికిని ద్విత్వము (తీకముమోంద నగవడెడి. సామాన్యముగ నూష్కు 

రేఫములకు ద్విత్వము గలుగదని బసుళ గ వాణఫలము నఖివర్షింబెను గాని వర్షద్వితీయ 

ములకును జతుర్ధ ములకును సాథారణముగ ద్విత్వరాహిత్యమే శ్రావ్యమై గనువట్టుటం 

చేసి వలసీనయొడల నదియు బహుళ ఫలము క్రింద నే యాదరించుట తగును, 'ఆచశౌకడ; 

ఈ కడ; నషకడి అనువానికి ద్విత్వపహ్రూస్వముల చే “అక్కడ-ఇక్కు_డ-ఎక్క_డి అను 
రూవములు గలిగడి. కాని '“అడ-ఈడ-నడి అను (మ, యోగద్భృష్టము. లగునవిగూడ 

నిక్క జే త్యాదులనుండియే - సమాసమున మైన కవర్ధలోపమున నేర్పడిననిగ నెంచుట 

యస్వరసము గాదు. వర్మ లోవమునకు (చూడు ప్రాఢసమాస తిరి) 

ఆహా ఇల 1 కృత హస్వంబగు త్రికంబుమిోంది చోటుళ బ్రంబు నోత్వంబున 

అలు ఇల్ జ కత్వహ్ర,స్వంబులు విఫావనగు. ౧౫. 

అచో్టు-అచ్చటు-అచ్చొటు. ఇచో్చటు-ఇచ్చటు-ఇచ్చూూటు. 

ఎచ్చోటు-ఎచ్చటు-ఎచ్చొటు. వీని దిషతంబునకు వతు మాణవిధిచేం 

బాతీకంబుగ లోవంబగు. అచటు-అచొటు-పచటు-ఇ చొటు .ఎచటు. 

ఎచొటు, ము చ్యోటులు - ముచ్చటులు-ముచ్చొటులు-అనురూపంబులు 

వ్ర కశాగంబులం గానంబడియె డి, 

అన జో, అ ¢ క టీ, సూంది పాల్టునకు ద్విత్వమును సూర్చ కృృతహ్రస్వములైన ఆ-ఈ.వ అను 

వానికి; బరముననున్న -"ోటుశబ్దము సంబంధమైన యోశారమున కత్వమును హ్రస్వ 
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జ జ్యే అ ft మును బర్యాయమున వికల్పముగ _నగునని సూత్రార్థము. స్రాస్వము సృవ్రూర్వవిధిచే 

నగును. ద్విత్వము ఫూర్వవిధిప్రా పము. అచ్చోటు:ఆ 4-చోటు:-14 వేం జోటు 

శబ్దాది చకారమునకు ద్విత్వము, 18 చే నాకారమునకు వ్రాసము, అచ్చోటు, పిదవ€ 

గృతన్రస్వ మైన తి కసంజ్ఞ కాకారముమో౭ద నున్నటి చోటుశబ్దము సంబంధమైన 

యోకారమున కత్వ మావిధివేం గలుగ “అచ్చటు” అనియు. జతీమున హ్రస్వముగలుగ 

“అచ్చొటు అనియు రూవము లేర్పడుళు. అత్వ సహ్రన్వములు రెండును గలుగకున్న 

5 దాచ జ జ 8 “అచ్చోటు' అని ద్విత్వన్రాస్వముల చే రూప మేర్పడును. ద్విత్వేవ్రాస్టములును గలగకున్న 

“ఆచోటు అనియే యుండును. ఇళ్లే కృతస్రన్వములగు ఈ-నీ అనువానిమోంది 

చోటుశబ్దమునకును గార్యముల గమనించి రూపముల నూహించికొనునది. వత్మ్యృమాణ 
నదే జ . ॥ విధియనం బ,కీర్ష వరి చ్భేదనునందలి ఏ దవ సూత్రము, పొక్షీకమన వికల్పము 

“అక్క-టాదులజడ్డకు లోవంబు విఫాష”ననువిధీచే సద్విత్వములై న చకారములలో నొక 

దానికనం గ్రందు దానికి లోపము గలుగును గానం (ద్రికంబుమోంది సద్విత్వములును 

గృ తాత్వపవ్రాస్వములును నగు నోటుశబ్దరూపము లే యేకచకారములగునని గ్రహించు 

నది, అత్వహ్రస్వములం జెందిన చోటుశబ్దము క్రింది చకారమునశే యీ పోవ్సీకలోవము 

గలుగుంగాని 'యచ్చోటు.ఇచ్చోటు-ఎచ్పోటు మొదలగు వానికి ఆచోటి త్యాదులు 

గలుగవని భావము. కాన వీనిద్విత్వంబునకన నీవిధిచే నత్వహ్రస్వములం జెందిన వాని 

ద్విత్వంబునకే యని యిర్భమని గ హించునది, చోటుశబ్దము నోకారము వికృతినంది 
థు యం టె 

నపు జే జడ్డకు లోపంబగుననియు నథ్ధానికి వికృతి “లేకున్నను జోటుశబ్దము ట కారము 

16 చే లుప్తమెనను జడ్డకు లోపము లేదనియు నెజుంగునది, | త్రి కముమో౭దం జోటు 

శబ్దము వికృతినందక జడ్డను గోల్యోయిన, ద్విత్వము వరముగా హ్రైస్వమును విధించు 

సూత మునకు సార్గక్యము చెడును. తికముమోంది చోటుశబ్దమునశే గాక మూండు 
లో (6 యి 

శబ్దముతోడం గర థారయసమాసను నందినట్టియు 17 విధిచే డువర్ష లోపద్విత్వములు 

గల్లినట్లియు ముచ్చోటులనురూవమునందలి చోటుశబ్దమునకును నీవిధిచే నత్వవ్రాస్వ 
౧ లు వి లీ 

ములుగలుగుట పృయోగములం దగపవడునని ముచ్చోటులను సీ క్రింది సూరివివరణమున 

కభిప్రాయము. ఓత్వమున కత్వమా దేశమైన ముచ్చటు లనియు ప్రూస్వమెన నుచ్చాటు 

అనియు రూపము లేర్పడునని తాత్పర్యము. “ముచ్చటులు-ముచ్చొటులు ప్రయోగం 

బులం గానంబడు ననుటంశేసి త్రికముసూందను మూండుశబ్దము. పిదపనే యత్వవ్రాస్వ 

ములు సంభవించుననియు నందును ముచ్చోటులనురూవమున నత్వపహ్రస్వము లే గాని 

జడ్రలోవము పృయోగద్భృష్నము గాదనియు సూరియభళిపాయమైనట్లు (గహీం చునది* 
Go ఓ లో au 0 KU wy 

:నుజీయుం మూండుశబ్బముమోంది చోటుశబ్దమునకు ద్విత్వము గల్లుటకును మూడునంగ్లలి 



సమాసపరి చ్చేద ము. §4l 

డువర్ణ కలోవము గలుగుటకును 17 విధియుండుటంచేసీ యతశ్వ వ్రాస్వములు గలుగుటకు 

మాత్రము (వ,యోగములే శరణ్యములని భావమని యొజుంగునది. 

ఉ త్తరవదంబగు చోటశబ్దముటాతరమునకు లోపంబు 
పిభాషనగు. ౧౬ 

చోటుళ బ్దం బౌవపవిభ. క్లికంబు గావున దానియంతిమూాతురంబు 

స్వ్ప్పమ్య్యా దేశ మయిన యకారంబుతోడంబామీకంబుగ లోవించునని 

యర్థము అచో్చోనున్నాండు-అచ్చోటనున్నాండు. ఒక చోనుండె-ఒక 

చోటనుండ. 

టీ, చోటు శబ్ద ము త్తరవదముగాంగల సమాసనులందు స పమినెన యావవిభ క్తి 

కాత్వాజేశమున నదంకే మైన తుదిటకారములం వికల్పము౫ లోపించునని నూత్రార్భ ము, 

చోటుశబ్దమునందు టు” వర్ణ్యముగలదుగాని టవర్ణ ముగలదాయని పాఠకులు సం చేహిం 

తురేమోయని యెంచి గ్రంథకర్త చోటుళబ్ద మాపవిభ్గ_క్టికమగుట సప్తమిని ఆచ్చికము, 

కిరి చే నాజేశమయైన యత్వము చే నదంకమగుననియు దాన టాతరమని చెప్పవలసీవశ్చె 

ననియు నట్లు చెప్పక ట కారమునకని సొమాన్యముగనన్న నాపవిధ_క్టి కాత్వమును విడిచి 

శీవల హల్తాత్రమునశేని లేక యాపవిభ క్షి కాత్వమును 'జేయక ముంచె టవర్భమున'శేని 

లోవమును జేయుట కవకాశము తోంతెడిం గాన నట్టియవ కాశమును గలంగంజేయకుం 

డుట కిట్లు చెప్పవలసీవచ్చెననియు నిట్లు చెప్పుటం జేసీ యావవిభ_క్టి కాత్వము గల్లి నపిదపచే 

యయ్యుత్వము తోడి టవర్హ మునకె లోవము గల్పుననియు నుబోధము సేయం జోటు 

శబ్దమును నీ క్రింగివివరణము వ్రానెనని (గ్రహింప దగును. కెవవిభ క్షికములకత్వము తిరి 

ఆచ్చికముచే నొక్కాన_వ్రమియం దేగాక తృతీయయందును గలుగుచుండ సృప్పమ్యా బేళ 

మైన యకారంబుతోడ నని యొక్క_సప్తమినే యొత్తి వ్రాయుటకును, దృతీయయం 

దత్వముతోడి ట కారలోవమునూట తలంపకుండుటకును గత మేమై యుండునో యిని 

యరసినచో స్థూలదృష్టికిం దృతీయయం దక్వముతో 'డి టవర్జలోవమనఖిమతమగుట నట్ట 

నక నమినే యె త్రి వ్రాసెనని సమాధానము తోంపవచ్చును. కాని సూత్నద్భషినరసీన 

నిట్టి యుదంతములకుం గొన్నింటికి సప్తమిని మాత్రమే యత్వముగల్లుట ప్ర యోగసిద్ధ 

మగుటను దృతీయయం దృప్రసీద్ధమగుటను నిట్లు సప్తమిననియె గ్రంథకర్త వ్రాయ 

వలసీవచ్చెననియు, '“'అచ్చోటన్-లేక అచ్చన్” 'ఒకచోన్” అను తృతీయార్థక్ష 

ప్రయోగము లదృషస్ట్రములగుట నట్లు కృ తీయాస_ప్తమ్యా దేశమని వ్రాయలేకపోయె 

ననియు, నుదంతానుదంత సామాన్యముగ సావవిభక్షిక ముల కెల్ల వెకల్పికముగ నత్వము 

నా బేళించిన వాండగుటం జేసీ శృతీయాత్వయుక టవర్భ ముమాట యిటం దలంవకుండుట 



ర 42 బాల వ్యాకరణము 

విచార్యమనియుం దోయక్షపోదు. (దూ ఆచ్చికము, 88 టీక మాలనుకము) అచ్చో 
టన్ :== ఆ చోటు -ఆందు 14-15 లచే ద్విత్వ వ్యాస్వములు, అచోటునందు, ఆచ్చిక 

83 చే నక్టము. 'ఆచ్చోటు + అన్=ఐఅచ్చోటన్.* దీనిచే టపర్జ్యలోవము, అచ్చోన్, 

ఇట్లే చోటుశ'బ్ద ముత్తరవదముగాంగల నమాసములందును దక్కినయం దావహారణము 

లందును టవర్థ్యభాోవము నూహించికొనునది. ఉత్తరవదంబగు చోటుశబ్దము టాతర 

మనుటం చేసి సమాసమున నేగాని వ్యస్తమున నీవిధి గలుగదని గ్రృహించవలనియున్నది. 

సమానాధికరణం బగును త్తరపదంబు పరంబగునపుడు మూడు 
శబ్రము డువర్ణంబునకు లోవంబును మో(దిహల్లునకో 

ద్విత్వంబునగు, ౧౭. 

మూండుజగ ములు-ముజ్జ్ఞగ ములు-మూండు లో కములు-ముల్లోక 

ములు. 

టీ, న కాధికరణంబగు నుత్తరవదము పరమగునపుడు మూండుశబ్ద్రసంబంధయమెన 

డువర్హ మునకు లోవంబును మిగిలిన మూ కారముమోంది హాల్టునకు ధ్విత్వమును నగును, 

సమానాథికరణంబన నేక శ యంబు విశేష ఇవిశేష్యభావమని 3 సూ త్ర వ్యాఖ్యలో 

నుక్తము, 'మూండుజగములు” అను నుదావారణమున మూండుళబ్దవాచ్చమగు త్రిత్వ 

మునకును జెగద్దర్శ మగు జగత్వమునకును జగము లే యా శ్యయములు గాన నిట నమానాథి 

కరణంబు గలదని యెజుంగునది. సమానాధికరణం బనుటంచేసీ విశీషణమయైన మూండు 

శబ్బ్దముతోడి కర థధారయములం చే యీవిధి యనియు నితరనామములతోడ నై నసమాన 

ముల నీవిధి గలుగదనసియు గృహించునడి. సమానాధికరణంబనక యు త్రరపదంబనిన 

కర్త థారయెతరములందును నీవిధి గలుగునని సూరి యనుమానించి యుండునని భొవముః 

మూండు fF జగ ములుఃఇట నమా నాధికరణంబగు నుత్తరవదము జగములనునది. ఇది 

పరముగా మూండుశబ్దము సంబంధమైన డువర్థ ము లోపించె. మూ+ +శజగములు= పీదప 

లు_ప్పశేషమగు “మూ' అనుదానికిం బరముననున్న జకారమునకు ద్విత్వము, మూ 2 జ్ఞగ 

ములు. తరువాత 18 చే డ్విరుళ్తంబగు హల్లు “జి అనునది పరముగా నాంచ్చికశబ్ద దీర్గ 
అటి ౧ జు అ లం 

మునకు మూపర ముసూది యూశారమునకు వాసము, ముజ్జ్లగములు డువర్ణము ముం 
అ WD) జె | (వ) 

దున్న యనునాసీకోచ్చారమునకు గు శ్లైన యర్ల బిందు వాశయములేమిని గాని తనకు 
అ ధ్ Uy 

నిలువ నవ కాశ మొసంగు వరుషసరళ ములయభౌావమునం గాని, లోపింబెనని గృహింపవల 

యును, సధ్విత్వమగు. జ్జ అనునది సరళ మెనను నది సంస్కృతేసమశ బ్దసంబంధి యగుటర 

జేసియు సద్విశత్వవరుషసరళ ములకుముందు బిందువు తెనుంగునం దోంపమిని నిలువంజాలే 



సమాసవరిచ్చేద ను, 848 

దని యెంచునది. ఇటే “మూడు లోకములు; మూ ₹- లోకములు; మూ--ల్లోక ములు; 
ములోక ములు ఫీ వ ది ల్ లం; ఆనుదాని ద్రక్రియను నునించునది 

కొన్ని యెడల నవర్థ ౦బు వరంబగునపుడు వూర్వవ దాంత్య డ కారమునకు నకా 

రంబగునను త్రిలింగలత్ష అశేష ముచేం గొన్నిన్భలముల మూండుశబ్ద డకారము నకారమై 

మూన్నాట్లు మొడలగురూవము లేర్పదుటయును ముయ్యుడి త్యాదులందు పహ్రస్వద్విక్వ్ట 

ములు నిత్యముగ నగుట యును నరయునది. కొన్ని బాలవ్యాకరణ పృతులలో డుజ్వర్థ్మ 

మునకని పాఠమగవడెడి. కాని త్రిలింగలత్ష ఇ శేషము ముందువెప్పినరీతిని డ కారమున 

కని యనుటను, మూ౭టినను మున్నగు డువర్లనమున కౌవవిభ_క్టి కాదేశ మైన్మ టివర్హము 

తోడఢిరూపము లగపడుటను, దీనిని డుజ్యార్హమని , పృథమైకవచన పృత్యయమువలె 
జిత్తుగా వ్యవహరింప నాధారములు లేమిని, నివి స్త్రీసమశబ్దముగాన నది శబ్దసహజ 

డువర్హమని స్పష్ట్రమగుచుండుటశు, సూరి దీనిని నిషతించియే సాధించుటన్కు నాశ్ర్రయ 

ములేమి నరనున్న లు వమయ్యొననుట కవకాశముండుటను, డువర్ణ మనుటయే యుచిత 

మనియు నరనున్న లోపింవదని ఛ్రమించిగాని డువర్థ ము ముందున్న యర్గబిందువును 

గాంచిగాని డుజ్వర మని సాను నాసీక ముగ చేరో దిద్దియుందురనియు6 జెప్పనొవ్వును. 

హరికారికాకర యిట్టి బాలవ్యాకరణస్తమను డుజ్వర్తముగు నవ పొఠముంబట్షియే 
ఎని 6 య టం లు 

భ్రమించి ఉత్తరప్యినృ మానాధికర జేతు కురేశుజ్ 9, మూ౭డు శబ్దన్య లో పస్స్యాద్ధలో 

ద్విక్వం తథోపక” అని న్యూతించుట జరిగి ననుట పునరుక్షము. డవర్ధృమనక  డువర్ణ్శ 

మనుటచే నుకారముతోడి డువర్ణ లోవ మభి స్రేతమనియు లేకున్న నుకారము శేషించి 

యపరూపను గలుగనగుననియం గ హిం చునది. 

దిగువున శేకవచనంబు హ్రైయికంబుగానగు మిశ్ర్రంబునకు, 
“గాదు. ౧౮. 

ముచ్చిచ్చు - ముక్కా_రు - ముప్పాతిక-ముళ్టో వ-మువ్విధములు. 

టీ. సంఖ్యాఫూర్వమగు కర్మధారయ మే ద్విగువు నాయడునని ముందె నిరూపిత 

ము, శ౭ండు ముదలగునం ఖ్యలు బహుత్వబోధకములగుటం జేసి వానితోడ సమసీం చిన నావ 

వాచకములు బవుత్వబోధకములును దాన బహువచనము నంపినవియుం 67౪వ లెను, కాన 

దఆచుగ ద్విగుసమాసమున నుత్తరవద మేకవచనాంశ మే యగునని శాసించుట ప్రృసక్త్ష 

మయ్యె, “త్రిలోక్ అను మొదలగు సంస్కృృతద్విగువుల ననుసరించి యారూపు తెలుంగు 

ద్విగువులకును గలిగె ననవచ్చును. కర్మ ఛారయలతు ఇమునం బూరషవద మిట్టదై యుండ 

వలెనను నియమము గ+నవచ్చును గాని యు త్తరవదనియమము గానరామి నుత్తరవదము 

నంస్కృృతనసమృమై మి శృసమాసము గలుగనగునని స్పష్టవడుట చే నట్టి మిశ్రద్విగుపులందు 
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844 బాలవ్యాకరణ ము 

మ్మూత, ము_త్తరపదమున శేకత్వము గలుగదని శాసీంచుట యావశళ్యకమయ్యె. దీననే 

దుహాదర్ల మును ను త్తరవదముగా నుండందగుట చేత నే , త్రి లింగల క్షణ శేషము ద్విగువు మహా 

దర్భభుటేక మదృష్టమని శాసీంచుట ప్రనక్తమయ్య మూండు గ చిచ్చులు:-17 చే 

డువర్ష లోవమ్సు మోందివాల్టునకు ద్విత్వమును నగు, 18 చే “మూ 

'మూషచిచ్చు:-మూషాచ్చిచ్చులు; ముచ్చిచ్చులు.” ఈపధిచే నేకవచనా దేశము, 

ముచ్చిచ్చు. చిచ్చను నాచ్చికశబ్ద ముదంత స్తీసమముగానం బ్రృథ మైకవచనలోవము. 

ఇట్లే “మూడు + కారులు! మూ ఇ కారులు: మూ 4- క్క్కాారులుం; ము గా కారులు? 

ముక్కారు. మూడు పాలిక లు; మూ పొలికలు; మూ ప్పాలికలు; ము శ ప్పాతి 

కలు; ముస్పాలిక. మూండుచత్ర్రూవలం; మూ 1" శ్రూవలు; మూ గస్టో వలం; ముతో 

వలు; ముష్ట్రో వి అనువాని ప క్ య నెటుంగున వి, యూదు శ విధములం:..ఇందు షో 

మనునది సోన ర్రకనము మహాన్ నిది మిశృద్విగువు. కావున దీని శేకవచనము గాదు 

అట్లగుట డువర్ణలోవమును మోందివాల్లునకు ద్విత్వమును పూ హాస్వమును మాత్తము గలి? 

మువ్విధములని “బహువభనము ణే నల్లి యుండు. శ్రిలింగలకేణశేవక ర్త యుక_కచో 

ద్విగువు మి శ ౦బేకవచనాంతంబును నగునని శాసించి “నల్లిక్కు.: ముల్లోకము; ముమ 
లీ థి రం సన 

సారా రము సవరించు 

శ é ర్వ అర్య "ని నరయునది. ద్విగోరమి శ, తాయాం తు ప్రాయ నకత్వమిష్య లే, మిశ్ర తాయాం బహ 
క్రి — బలీ 

త్వం స్యాదన్యత్రాప క్వ చిద్భ వేల్ . అను నాధర్వణము వై బాల వ్యాకృతిసందర్భ మునక 

మూలమనుట న్పపష్నము,. 
6౬ం 

కొండొకచో నమాసంబులందు నామాంది కనువ్యూదుల 

నమువర్ల ంబులు పజ్బవర్హంబులగు. ౧౯, 
ర్ ల్ 

' అనుదానికి వాన్వము* 

ఆని లత్వుముల బ్రకా పీ యా బాల వ్యాకరణసూ తృమును 

నాంవచేను-పాంవతేండు. కనువపులు జనువనార. నొము పాము 
ప్రేము- పెము-అమ్హు-ఎమ్ము - ఇవి నామ్య్యూదులు, కనుము - ఇనుము 

ఉడుము-ఎనుము-జనుము-మినుము-9 త్యాదులు కనుమూ(దులు. 

టీ. ఒకానొకచో సమాసములందు మువర్ణాంతములగు నాము మొదలగు శబ్దవ 

లయు6 గనుము మొదలగుశబ్లములయు మువర్త ములకు గ, మముగం బజ్విర్హ మును వవ! 
టె లూ ధీ ద { 

మును చా దేశమగునని నూత్రార్భము. నాముమొదలగువాని మువర్శము పజ్వర్థ ముగ; 
గనుము మున్నగువాని మువర్భము పవర్ధ్యముగను మాటుినని ఖోవము, కొండొకచా 

ననుటం జేసీ మువర్దాంతముల కెల్ల గాని; సీ క్రింది వానికింగాని; సమాసములం దీవిధి నిం 

తముగాదనియు  సమాసములం దనుటం జేసి తత్పురుషకర్మ ఛారయములు సా ధారణము 
2 స జగ 5 జ్య 5 న్ గ్రాహ్యామా లనియు (గృహిందం దగును, ప్ర యోగదృష్టి సీనిధికీం ద్రస్కకి నూహీంవవ లెన 



సమాసపరి చ్చద ము. లెత్తీర్: 

నంశమును చెలువ “కొండొక_సమూసములందు” అనుపదములు ప్ర్యయు_క్తములనుట యుచి 

తము, “నాంవవేను:---నాము-- చేను ఇందుల దొలివదముతుదిము వర్ణ మునకుం బజ్వర్థ్మ 

మోవిధిచేనగు. శత్సమము 19 వే నది బిందుఫూర్వమగు. దీర్ణ ముమోందగాన నాపవర్డ్మ 

మర్ధ్థబిందుపూర్వమగు. “నాంవ4- చేను=నాంప చేను. పావేండు:--- పాము ష- జేండుల* ఈ 

సూత్ర ముచేం దొలివదము తుదిమువర్శ ము వజ్ వర్థ మగును, నాము చేనుణునాయపఎ- 

చేనుైనాంప వేను; పాము 1 అందు పాంవ్య జండు పాంవజీండు. ఇటే “కనుము. 
సులు; జనుముషానారి అను నుదావారణములందుం దొలివదము మువర్ధ్య ములు వవర్ధ్మ ము. 

లగుటచే “కనువపులు; జనువనారి అనురూవము లగుట నూహించికొనునది. నామ్వ్యూ.. 

దుల మువర్శ్శ మునకు వజ్ వర్ణ మును, గనుమ్వ్యూదుల మువర్ధ్యమునకు వవర్థమును నగు. 

ననియు, పజ్ వర్ణ మునందలి జిత్వము బింద్వర్భ మనియు ఫలితమును |గృహించునది. 

మువర్థ ము లనుటచే నుత్వవిశిప్టమవర్ధ ముల కత్వవిళిష్టవబ్బ వర్ణ ము లాదేశములగునని 

గి ంచునది. ఈరీతి ణే నామాష్టదులలోని 'గ్రేంపకట్ట_ వేంవచెట్టు-అంవళశయ్య; ఎంబ 

శ దువ అనుశబ్దములకు సమాసములనగు రూపముల నూూహించునది. ఈగతినే కను 

మ్వూదులందలి “ఇనువగుండు; ఉడువతోలు; ఎనుపగొడ్డు; మినువ చేను; ఆనుశబ్దము 

లకు సనూసముల నేర్పడురూపముల గవమనించికొనునది. అంపశయ్య త్యాదులందలి మువ 

రము (సృథమ వ్రాన్వముమోంది దగుటను నద్ధాని కగువజ్వుర్భ మునకు ముందు ఫూర్థ బిం 

దుచేయసునని గృహించునది. (చూ సంధి ల సూ.) “అమృ-ఎమ్మ” అనునట్టి వజ్ వర్ణా 
ర్హ్హములకు వానితుదినున్న 'ము* అనుదానియందలి మాముడే ప్రకర్ష 8 చే లాకించు 

ననియుం బిదవ మిగిలిన ము ఆర మునక పడ్ వర్ణ దుసుననియు (నహించందగు. "లేదా 

మువర్ణ ము “ము అను దానికిని నుపలక్ష ణమనియేని గ్ర హింపవలెళు" ప్రాతివ వదిక్రములను. 

నువర్ణాంకములు గాసివానినిగం జూపుట ఫొచ మిస నివి నహజి మువెర్ల ము లగుటను 

ముపర్డ్ కమున కనక మువర్ష్మమున కని వ్యవవారింభెనని తోంచెడి. 

'నిక్కలాదులు యథాప్రయోగంబుగ గ్రావ్యాంబులు. ౨౦. 

నిక్కుల - కవ్వడి - వువ్విలుకాండు. ఇత్యాదులు. 

టీ, నిక్కల మొదలగు సమాసములందగు వర్ద భేపవవర్ణ ద్వి త్వాదులు వృయోగ 
ముల ననుసించియే ఎగృహింవవ లేను గాని యొక నియమమువేం చలువ నలవిగాదని 

సూత్రార్థ ము, “నిక్కము - కల=నిక్కు_ల; కవ గా వడిజకవ్వడి; పువ్వు +-విల్లు ఎ కాండుజ 

3 బి జగ శ్ర పువ్విలు కాండు. సథ మోదావారణము కర్శభా రయము. ఇందుం దొభివద మాద్యతర 

"శేషమై తరువాతిపదము నాదిమవాల్టునకు ద్విత్వము గల్లుట చూపట్టు, లేదా 

తొలివదమునందలి మువర్ణ్య ము సమానమున  లోపింవం బూర్యవరముల( దుల్య 
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హాల్ స్థితి యగటంచజేసీయు,  మొదటివదము శతుదిననంగా నుత్తరవదాద్యతరమునకుం. 

బూర్వమున సద్విత్వపర్ల ము తొలివదము నాద్యక్షరమునకు గురుత్వముం గూర్చుచు 
వ 

నుండియుండుటం జేసీయః నుత్తరపదాద్యతరము వ్యవహితోచ్చారణమున లుప్తమయ్యొ 
ననియేని సంభావింపనగును.  కవ్వడి. బహువ్రీహి, జంట (చేతుల) వడిగలవాండు, 

ఇచటంగూ*డం దుదిని దద్ధిత 11 సూ. చేం గాప్రక్యయమై సమాసమున లుప్తమయ్యె 

నండ్రు. కాని యాచ్చికబహు ప్రీహిగ నెంచి ఫూరో్యోదాహరణమందువ లెనే సమాన 

వాల్లుల పూర్వ సరస్థి తి యగుటం జేసీ యవ్యవహితోచ్చారణమునం బూర్వవదాంత్య వకా 

రముమోది యచ్చు లోపించి ది్చిత్వవ కారరూవ మేర్చ డెననుట సయు_క్టికమని తోంెడి,. 
క 9 ఇ త్ 9 టో అస టి పువ్విలు కాండు; పువ్వుచవిల్లుఐక ర్మ ధారయము, పిదవ6 దద్ధిత 11 సూ, వేం గావ్రత్య 

యము. వ కీర్ణ ము 7 చే విల్లు “విలు” అని యగు, ఇటంగూడం దొలివద మాద్యతర- 
| wy 

శేషమైె పరవాల్లునకు దిపళ్టము గలుగుటం బైరూవమేర్పడెనని తలంతురుగాని తుల్య 

వాల్ స్థి తివూర్వపరముల గలుగుటం జేసీయుం, దొలిపదము తుదివాల్లు సద్విత్వ మె తనకుం 

బూర్వమున నున్న దానికి గురుత్వముం గూర్పు చుండుటంచేసీయు ౧ దరువాతివదము 

వివర్ణ మె యవ్యవహితోచ్చారణమునం బూర్వవర్ష ముతోం గలిసెననియు, మూండువకా 

రము లేర్పడ నందొకటి యుచ్చారణ సాదృశ్యమునం దొలంగననియు (గృహింవందగును, 

సంధి ప్రాం తొదిశాస్త్రము శేవలకర ధారయపరమగుటను నందును దుల్యవాల్లుల 

ఫూర్వవరస్థితి దోయపమిని బరుషములు వరములగునపుడు నిక్కు లే త్యాదులందు నుమాగమ 

మనివార్య మనందగుటను నీయుదావ్ఫాతులు ప్రాంతాదిళా స్త్ర ముచే సాధ్యములు 7౭ 

జాలవని సూరి యెంచెనని తోంచెడి. వరిచ్ళేదమున కొక్కొకసూ త మిట్టిది పరివ్ళేదవిష 

యము చెల్ల ను శుద్ధ ముగ జేయుట] నిల్చుట దృష్ట్రంబ, ఇంతవజకు సూరి సంస్కృత 

లక్షణము ననుసరించి నసమానముల నెఆింగించె నేగాని తెలుంగునం దోంచు నాయాసమా 

నములండలి విశేషముల నెఆీంగించి తన్తూల మున 'చెనుంగు బాన కీవిషయమున సంస్కృత 

మునకంటెం గలభిన్న త నెఆింగింపం దలంవలేదు, కావుననే ల్రిలిగలతణశేషకర్త క, 

“వష్టీతత్పురుషములందు నగాగమంబగు;ే “ఎలజవ్వనంబునవిలసనంబు; యోగ కే మంబున 

"తెంంంగు; “కాన్ని యెడల. నప్పమాతత్పురుషంబునందు నవర్ణ కంబునగు; కువలయంబున వారు” 

ఆను సూత్రో దాహరణముల చేతను నివార్భక ముల కగు సమాసముల నెటీింగించు విధ్య్యుదా. 

హరణములచేతను, (చూ. ప్రౌఢ. సమాసము 868-89-40-41_42_48) సూరి తత్పు 

రుషసందర్భమును బూరించుట యావశ్యకమయ్యెననియు నిదే బిరుదాద్యు క్ర్షరపదకర 

ఛారయములయు (సమాన 2.లి-4.5-6) మీశ్రకర్శ ధారయములయు (సమాస 7 

దదార్భ కావ్యయ ముతోడి కర్మ ధారయములయు. (సమాస రి) నవయవవి శేష్య ఫూర్వకమై 
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యవయవితో సమసీంచు గుణవాచక ధాతుజవిశేషణములతోడి కర్మ ధారయములయంం౦ 

దమ్యుంగు జలం చిలుక మొకరీ త్యాడి విశేష్యపూర్వవదకర్శ ఛధారయములయం నాయకా 

'త్యాది ఫఘటితవిశేషణోఛయ వదకర్శ ధారయములయు సందర్భయోగ్యవదవ్యవహిత త్రిక 

క్రీ యాజన్యని శేషణభుటితవి శేష ణోభయవదకర్శ ఛారయంబులయు: గలరూపు నెఆిం 

గించుచు సూరి కర్మ ధారయసందర్భమును బూరించుట | పృస క్తమయ్యొననియు సీరీతి చే 

మహాన్మ హతీవా చకభుటితద్వంద్వమునం బూర్వువదాంత్యస్వరమునకు దీర్ణ ము గలుగు 

ననియు, ద్వంద్వమునం బూర్వపదము క్రీ బసమంబగుచో నాముపర్ణకము లోపించు 

ననియు నప్రాణి వాచకకృదంత శబ్బఘటితద్వంద్వ మేకవచనాంతమగుననియు; ఫొవ 

ద్వంద్వమునం దోలి టవర్గ కము లోపించుననియు ద్వంద్వమున౦ బూర్వవదాంత్యావయ 
te 

వంబునకు లోవంబగుననియు ద్వంద్వంచొ కానొక-వో మ్మశ్తమును నందలి ఫూర్వవదమా 

కీ బసమంబును గానంబడియెడిననియు శాసించి యుదాహరించి సూరి ద్వంద్వసందర్భ 

మును సవరించుట యావశ్యికమయ్యెననియు నెణుంగునది. మిగిలిన కొన్నింటికి. గల 

యావశ్యకత నాయా బాల వ్యాకరణసూ త ములతోడం గూర్చి వ్యాఖ్యలోం చెలుపుటం 

జేసి యిచ్చోం బరిత్య క్షము. 

ఆకారంబున కా మ్రేడితంబునకుం దదర్ధకంబున కయి యాయి 

యనుశ బ్దంబులు విఫాషనగు. ౨౧, 

వత్యుమాణవిధి చేత నయి యనుదాని శై కారాదేశంబునగు. 

ఆయయికాలము - అయాయి కాలము - అయ్యయి కాలను - అయ్యా 

యికాలము - ఆయె కాలము = అయ్య కాలము -  ఆయాకొలము - ఆ 

య క్కాాలము . అయ్యా కాలము - అయ్య క్కాలము 

టీ, తచ్చష్టైర్థక మగునట్టియు నా మ్రేడితసంజ్ఞక మగునట్టియు నాకారమునళు 

“ఆయి_ఆయి' ఆనుశబ్దములు వికల్పముగ నగును, తచ్చబ్దమునర్భ ముగలది తెలుగున 

ఆకారమని సమాస శ లో నిరూవిశము. ద్విరుక్తమున రెండవరూప మామ్రేడితము నాం 

బడునని సంధి 10 లో నుక్తము, కాన నామ్రేడితమనుటం జేసీ ముందొక యాకార మూ 

సందర్భ మున నుండుననియు దాన నిది కర్మ భారయసమాసవివయ మనియు స్పష్టము, 

చంజాకారములును బిదవప నామనాచకమును నిందుండుననియు నందు నెండవయూ కార 

మునకయియాయిశ బ్దములం వికల్పముగ నగునని నం ఫలితము, ఆఆ కాలము? 

ఇందు శెండవయా-కార మా మ్రేడితసంజ్ఞ కము. తదర్ధకము. దాని కీనిధివే “అయి” శట్ల 

మెనచో *“ఆ-అయిశాకాలము, సంధి తి చే నయిశబ్దము తెలియ కారమునకు యణా 
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గమము కాంగా 'ఆయయికాలముి అనురూవ మేర్పజెను, ఆకారమునకు ఆయి శబ్ద 
మైనచో యడగాగమము గలిగి “ఆయాయికాలము” ఆనురూవమగు. శెండవయా కార 
మున కయియాయిశబ్దము లై నవిదప య ణాగమము గలిగిన తరువాత 14 చే ద్విత్వము 

సంభవింప “ఆయ్యయికాలము-అయ్యాయికాలము” అనురూవము లేర్పడును. శ్రీయ 
108 చే “ఆయి” అనుదాని శై కారము గల్లినవతమున యడాగమముచే “ఆయె కాలము" 
అనురూవము గలుగును. “అయి అనున్నదైనవతీమునను 14 చే ద్విత్వము గలుగనగుం 
గాన నమ్యొ కాలమనురూవము సంభవించును, “ఆయి_ఆయి” అను ళెండును రానివక్షమున 

యజడాగమముచే “ఆయాకాలము' అనియే రూవమగును,  ఈవతము రెండవయాకా 

రముమాంది హాల్టునకు ద్విత్వహస్వములు 14-15 లచే నైనయెడల “ఆయ'క్కా-లము” 
అనురూవ  మేర్చడుళు. శెండపయా కారమున శై న యడాగమమునకు 14 చే ద్విత్వము 
గల్లిన “అయ్యాకాొలము అని రూవము గలుగును. _శెండవయాశకారముమోంది కళార 

మునకు మొదటన్యు బిదవ ప్రాన్వమైన శెండవయ కారమునకును, ద్విత్వ వ్రాస్వములు 

18.14 చే శైనయెడల “అయ్య క్కా-లము అనురూపమేర్పడును. యోగ్యత'లేమినయి 

యాయిశబ్దములనూందిక కారమునకును చె కారరూవమునందినయయి మోం౭ది దానికిని 

ద్విత్వము గలుగదు. ఇట్లే వ్రాస్వద్విక్వ ప్రాప్తి చేతను నయియాయిశేబ్దము లగునపు డీసంద 
ర్భముక నెల్లరూపముల వ, కీ యను గమనించునది,' త త త్కాాలము” అను దానికి సరియగు భి అ Sy ఎ 
నదగుట నా కారము తదర్భ కమనుట స్పష్టము, తదర్భ కమనుటం చేసీ యితేరశ బ్దాదిమా కార 

మెనయెడల సీశబ్దములు గలుగవని గృహించునది. మొదట నొక తదర్ధక ముతో? గర 
ఛారయమువేసీ పదవ మరల మజణీయొక తదర కముతోం గర ఛారయమును శేసికొను చు 
నీవ, కియను బవ ర్రింపం జేసొనవ లెను. - WU ఇ 
బహు ప్రి హిని సమాసాంత కార్యంబులుం గానంబడియెడి. ౨౨. 

ముక్క_ం౦టి - కడలిరావూలి - నలువ - గట్టువిలుతుండు. 

టీ. 'కార్యాచొవవిభ క్రివదంతవిధయశ్చ” అనునదిమూలము. బహు స్రీ హొనమాస 
ములతుదిని వర్ణా దేశాదిరూపములగ్క కొన్ని కార్యములు గలుగుట వ యోగ దృష్ట్రమని 

రం న్ ఈం 

సూత్రార్థము, “ముక్క_ంటి:-.-మూండుఎ-కన్నులు: మూండుక న్నులుగల వాండని యర్థము, 

'టి” అనువర్ష'ము కన్ను శబమునందలి “న్ను” అను తుదిభోగమున కాబేశమగుట సమా 
ధం యి 

సాంత కార్యము, ఆచ్చిక లేలే చే నాటివర్ణ మునకుముందు నిత్యముగ నిండునున్న యగును, 

(ముక్కంటి మజీయు సనూసమున మూండుళబ్దముకం టెం బరమైనకన్ను శబ్దము నాది 

మకారమునకు ద్విత్వము గలిగె. కడలిరాచూలి:._కడలిళరాజు_చూలం: కడలిరాజు 

డపములకుం దొలంత. గర్భ థఛారయము, వ్దవ చూలంళబ్ద ముతో దానికి బహు వీ కి కడ 
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లియన నము ద్రుడు, నము ద్రుండనురాజుయొక్క గర్భము గలది యని యర్థము (లక్ష్మీ) 

ఇట బసు ద్రీహీ సమాసాంత్రమున నున్న చూలుశబ్దమునందలి లువర్ధ ము 'సూందనున్నా 

యుకారమున కి కారము సమాసాంత కార్యము గలి గెంగానం గడలిరాచూలియని యయ్యొ, 

సమాసమున రాజుళబ్దము తుదిజువర్ణము లోవించెను. “నలువ! నాలుగు “_వాయిలు వీ 

నాలుగనోళ్టునల వాండని బహు దీ హీ, నమానమున నాలుగువకు నలును వాయిళబ్దముతుది 

యివర్హ్మ మునకు లోవమును నలి విదప సమాసాంతే కార్యమగు వాశబ్దముమిోంది యాకార 

మునకు వాస్వా కారముగా 'నలువి యనియయ్యె, గట్టువిలు తుం డు:---గట్టనం గాయ గండ. 

కొండవిల్లుగాం గలవాడని బహు ప్రీ వూ 'గట్టు+విలు” ఇచట సమాసాంతముననున్న విలు 

శబ్బమునందలి లంవర్థ మునకు మోంద తపర్ద్య మాగముముగ నగుట సమాసాంత కార్యము 

పిదప నదంతమహా ద్వాచకమగుట నుత్వడుజ్ఞంలు గలిగి “గట్టువిలుతుండు" అని రూవము 

గ లను. ఇంది కారము సమాసాంత కార్యము గా నయ్యె ననుట కుదాహరించిన “కడలిరా 

చూలి” అనునుదావారణమునండలి “చూలి” అనుదానికి బిడ్డయని యర్థము చెవ్వాటకు 

శబ్దరత్నాక రాదు లవ కాశమిచ్చు చుండుటం జేసీ యిది కర్మ భారయ మే గాని బహువ్రీహి 

గాదనియు సమాసాంత కార్య మి కారము చూలుంశబ్దమునకుం గలుగ లేదని యం సమర్శ్మి ౦వ 

నగును. తద్ధిత 158 నూ తృముచే మతుబర్భ మున ఇవర్శ క మైన రూపముగ నావఠత్షీమునం 

జూలి యనుదాని నూహింప రనగును, మెెవ వవిభ క్రికములట్టుగాక యి కార్యములు నమా 

సాంతములం దే యగునవగుట చేతను, నాపవిభ_క్లికములన్న నలు వేత్యాదులందలి వాబ్రా 

స్వము గట్టువిలుతుం డి త్యాదులందలి తవర్ణము గుదురకుండుట చేతను సమసీంచిన పదము 
లందు. దోంవని శొత్తవర్ణ ములగుట ససూసాంతములం చే తోంచుట చేతను, వీనిని 

సమాసాంత కార్యములసీ . చింతామణి వ్యాఖ్యాత లెల్లరు వ్యవవారించియుంందురు. కాని 

యహోబలపతి “క్వచిదంతిమవర్ణ స్య సమాసాంతత్వమిష్యు లే అనునధర్వణో క్రి నా ధార 

ముగంనోని “కజకంఠుండు” అనుచో భవర్శ మును సమాసాంత కార్య ప్రా పా _ప్పముగ బాల 

సరస్వతి ననుసరించి గణించి సాధువుగా జేయుట యు _క్టిదూర వృసంగము. శజ్జమునం 

దో౬పనివర్ణమును నందును నచ్చ తెలుంగువర్ణ మును సమాసాంత కార్యసా వవర్ష ముగ 

గణించుట లత్యుద్భషికి నరివడుం గాని శబ్లగతమగు దాని ననాం శో వర్ణ మును నమాసాంత 

కార్య ప్రా ప్పవర్ణముగ 'నెన్నుట సరిపడదనియు నది యగతికప్ప నంగనునియు ముంచె 

సిద్ధాంత్తము (చా సంజ్ఞ భల టీక 

బహు ప్రీ హిని స్తీవా ాచ్యంబగస చో నువమూనంబుమాంధి నునునకు( 

చోండియగు. ౨కి. 

అలరుంబోండి - ననంబోండి - వూంబోండి - విరిబోయడి. 

.. 
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a మములకె బహ్మువీ హియని నిరూపీతము, స్రీ వాచ్యనుగుచో ననంగా 

నానమాసముబెే స్తే బోధ్యమగునపుపని భొవము, సమానవదమున కాండు బే యర ము 

గావ లెనని ఫలితము. డవమానమనం గా నొకదానికి సాటియగునది. ముఖాదులతోల 

జంద్రాదులు సాటియగుంగానం జంద్రాదు లంవమానములు, విశిష్టమువే స్లీ స్త్రేని జెప్పునట్టి 

బహు ప్రీహి నుత్తరవదంబై నిల్చినదియు నువనూన వాచక మునకం టె. బర మైనవియునగు 

మేనుశబ్దమునకుం బోండి యనున దా చేశముగ నగునని సూత్రార్థము, విశిష్టముచే వనితను 

బోధించు మేనుశబ్దఘటితబహూు వీ హపబలం దువమానవాచక్రమునకంటెం బరమగు మేను 

శబ్బమునకుం బోండి యా దేశనగునని భావము. బహు వ్రీహిని స్తీ వాచ్యంబగుచో నువ 

మానంబుమోంది మేనునకనుటంచేసీ మేనుందీవలు మొదలగు కర్మ ఛారయిములం దీస్తూ త్ర 

మెల్ల భంగుల సం కృమింవ నవకాశములేమి నట్టివి దీనికి లత్యోములు గాంజూలవని 

గృహాంచునది. “అలరుంబోండి:--- అలరు 4 మేను; ఫూవువంటిశరీరముగలదియని బహు 

వ్రీహి. ఇందుం బూర్వో క్రరవదములు శెండును స్మిసమములెగాన నిది యాచ్చికబహు 
వ్రీహొ. పూవువంటిశరీరముగల వనిత దీని కర్ణ ముగాన స్తీ యే దీని'చేం జెవ్పంబడుచున్న ది. 

మేనునకు సాటియైనదలరు గాన నలరుశబ్ద మువమానవాచకము కాన మేనుశబ్బమువ 

మానంబుమోంది చే యగుచున్నది. అట్లగుట నీవిధిచే నట్టి మేనుశబ్దమునకు పోండి” అను 

నది యా దేశమయ్యెడి. 'అలరు4పోండి” సంధి 25 చే నుదంత తీ నమమగు నలరు 

శబ్దముమోంద నుమాగమమగు. పిదప సోండిశబ్దగత వకారమునకు సరళా దేశము. ద్రుత 

కార్యములు, '“అలరుంబోండి; అలరుంబోండి.” ఇట్లే “నన 4 మేనుజనన + పోండి=ననంబోండి; 

పూ మేను=ఫూ+-పోండి=వూంబోండి; విరి మేను=విగి (_పోండి=విరింబోండి అనురూవ 

ముల్మప్కక్రియను గమనించునది. ఉదం లేతరపదములమోింద నుమాగనువిభాన మావ్యా 

కరణమునం గానరాకున్నను గారకము శీ స్తూత్తమునందుం దానే యుదావారించిన 

జ్ఞానములట్టి; నీవువచ్చుటంబట్టి, అనును దావహారణములందుం బట్టి పర కము పరముగా 

నుమాగమమును విధించుట మజచినళ్లై పోండిపరమగునపుడును నుమాగముముం జెవ్వట 

'సూరి మజబెనని యెంచి నుమాగమమును జేసికొనునది. సమాసములందు వివిధములగు 

సమాసాంత కార్యములు గాని వర్తాగమవర్శలో పొదులుగాని చూవట్రెడింగాని సమాసచర 

నూవయవంబగుశబ్దమునకు మజియొక శబ్ద మాదేశమగుట యో మేనుళబ్లో _తృరవదాచ్చిక 

బహు ప్రీ, హియం చే చిన్నయసూరిమతమున నే గాని మజియెచటను గానము. వైసందర్భ 

మును బరిశీలింఛచియీ కాూవలయుం (ద్రిలింగ లఖిణా శేషక ర్త 'అలరుంబోండీ త్యాదు లువ 

మానవూర్వవదకర్మ్శ ఛారయము”*లని శాసించి, “ఆలరు_పోండి” ఫూవువలె మనోజ్ఞ మైన 

దని నిపరవాము' వ్రాసీ బాలవ్యాకరణమునందలి యూసందర్భమును నవరింవెను, పోండి 
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శబ్దమునకు మనోజ్ఞ మైనదని ధరి పరముగా నర్భము చెవ్పనగుంగానం బో౭డి శబ్దో త్తర 

పదములగు నిట్టి వానిని గర్ధ్మ ఛారయములంగ శే యంగీకరింవం దగుననియు బహువ్రీహు 

లుగ ఇెంచ6 బని లేదనియు గాన మేనుశబ్ద మునకు. బోండజి నాజేకించు ననంగతమగు 

మార్త ము వరి త్యాజ్యనుని యు (ద్రిలింగలవణశేషక ర్త తలంపైయుండును. ఈవివమయ 

మున బాలసరన్వతి “మెజుంగుంబోండి; పాణివల్థవము ఇవి యువమాననమానముల 

(చూ. బాలస. వావిళ్ల వార్మివృతి. వుట 246) నియు నహోబలవతి ' మెజుంగుంబోండి; 

తమిికంటి ఇత్యాద్యా ఉవమానగర బహు, వ్రీవాయః" అనియు (చూ. అహో, వ 

పుట 46) వ్రాసీయున్నారు. ఇం దవోబలవతిమతమును సూరియు సరన్వతిమతమును 

సీ తారామాచార్యులును ననునరించిరనుట తెల్లము. కాంగా నూరి యేల యిందు పోండి 

శబ్దము నా బేళించుమార్హ మునే రమణీయముగ చెంచెనని యించుక వఏశీలింతము. మేను 

శబ్బ్లమును సమాసగతముగః6 చేసి దానికిం బోండి నాబేశము సేయకున్న లతవంటిళరీ 

రముగలది యనునర్థ ము స్ఫురింవంజాలదనియంు ననంగా లతాదు "లేవాని కోషమానములో 

యనునంశము _స్పష్ట్రవడదనియు మేనుశబ్బమునకుం బోండి నా దేళించిన మేనుశబ్దస్థానీ 

యంబగు పోండిశబ్దము మేనుళభ్రార్థమును చెల్పుచు నువమానోవ మేయత్వమును సరిగ 

(టి, కాళితము చేయంజాలుననియు నింతియ గాక సంస్కృత వాజ్ళ య వ్రసీద్ధములగు 

'లతౌాంగి_నుమగా త్రి * అను మొదలగురూవములకు శళ్టార్థముల శంటను నరియగు 

రూవము లివియనునంశ మిమ్హార్ల మే సుబోధము సేయంగలుగుననియుం నూరి పోండి 

నా దేళించుమార్హ మునే నరనముగం దలంచెననుట యుచితము, శ్ర లింగలత ఆ శేషము 

ననుసరించి చూచిన నలరుంబోంజీ త్యాది సమాసములందు. దొలినున్న “అలరు-తీవ_నన- 
విర” మొదలగు వదములచే బోధ్యములగు వదార్థ ములు వేని కువమానములో శా 

ర్థావగతివలన స్పష్టము గాంజాలదు, వైరూవములు స్త్రీ వాచకములుగ నే ప్రృయుక్తము 
లయ్యొడింగాన స్త్రీనివ్ధములగు చేయేయవయవములకు లతాదు లంువమానములు గాందగునో 

యనుమానించి సరి పెట్టుకొనవలసీ యుండును. 'కొముదీ విశదాంలతా కన్నీ? మొదలగు 

సిద్ధములందుక్తరపదములు శ్వేత త్వతను తావిశిష్టధర్మి వాచకము లగుటంచేసి “కౌముదీ. 
లతా” “మొదలగవవి శ్వేశత్వతనుత్వవిష యమున నే యుపమానములగు చుండుట స్పష్ట 

వడియెడి. పోండిళబ్దఘటికములం దట్టనుమానిం చుట కించుశేని యవకాశము చాలదు 

గదా! ఇట్టిచిక్కులను గమనించిమే సూరి యివ్వానిని బహు ప్రీ హులుగ నెంచుటయు 

చేనునకుం బోండి నా చేళించుటయు నొనర్స్పెనని తో చెడి, 

ఇది యిట్లుండ నొక కాలపు బాల వ్యాకరణము, ధ ణము ననునరించి మేను శబ్ద 

మున కాచేశవముగునది 'భోండి అనునదిగాని “సోడ” అనునది గాదను నొకనిచాద 
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విషయమును వెడలియున్నది. అధ్ధాని యుశ్రాయు క్షకలం బరిశీలిం చుట యిట నృప్కన క్షము' 

గా౭జాలదు. 

నిక్క_ముగం బరికీలింవ బాల వ్యాకరణమున నుదం లేతరమువై నుమాగనువి ధానము. 

చూపట్టమి నెల్లరూనములను నిరాఘాటముగం జిక్క_ంబెట్టుకొన నిమ్తార్ణము చేరో. 

కల్పించి యుందురనుటకు సందియము లేదు. వీరో యనచేల! ఇట్టియాశయముగల్లిన 

ముద్రృణాలయములందలి సంస్క__ర్తలే “మేనునకుః బోండి అనునపుడు “కీ వర్ణ మునకు, 

దరువాతి యర్గబిందువును దొలంగించి తమయు'ద్దేశము ననాయాసముగం జిక్కంటేనీ. 
కొని యుందురనుట కడ్డంకిలేదు. 

వాబ్మి యమున చెల్ల యెఢల నిట్టిసమా నముల బకారమున కిరువంకల నర్భబిందువు' 

తోయటయుం' డిగురుంబోం౭డిమితోద రా శక్త అను మొదలగు ద్వ్యర్లి కావ్య కు యోగములు 

పోండి యనున జే యాసనూసములం దు త్తరవదమని స్పష్టవజ చుచుండుటయుం, చి లింగ 

లక్షణశేషముగూ+డ నిట్టిసమాసములం దు క్తరవదము పోండి యనియీ సాక్షసుచ్చు 

చుండుటు యుల ద్ర కీర్ణ వరి కేదము 18 లో “పోండి” అనుదాని గ్రంథకర్త న్పష్ట్రము గాం 

జేర్చుటయు, “పోండి అనున చే యా'చేశమగునన్న విరింబోణీ త్యాదిణ కారఘటితయాపము 

లును బాల వ్యాకరణసమ్మత ములగుటయం, “పోండి అనునదా దేశము గాదన్న నడంగ్య్వాదు. 

లలో బోండిశబ్దము "లేమి అణకారఫఘుటిళఠతరూవములు సిద్ధింపకుండుటే గాక ముంజితమను' 

నశ్రైవ్యానర్శక మగువదము నా దేళించెనను వాదము తటస్థించుటయు బశారమున కిరుప, 

క్కు_ల వాజ్యయమున చెల్ల యెడల నగవడునట్టి యర్ధ్థబిందువు లసంగతము లగుటయు, ' 

నడం గ్యాదిసిద్ద మైన పోణియనుదానికి వ్యస్తమునం బ్రృయోగము చూపుట దుర్భ టమగు 

టయు?; బ్లట్టివర్భ కము కం'టెవర్భ్య కము పరమగునప్తు డు క్రమముగ నుమాగమనగాగను 

ముల విధించుట మజ చినళ్లే పోండి వరమగునపుడును గ గంభకర్త నుమిషభాన మొన 

ర్ప్పుట మటఆచెనని చెప్పుట సయు_క్టికమగుటయు ననుమొపలగు విషయములం బరిశీలింవ 

మహాకవి ప్రయాగారూఢ మైనట్టియు నడంగ్వాదిశా స్తమున “పోండి అనుదానింజేర్చు 

గృంథక ర్హమార్భ మును. సార్భకముగాం జేయునట్టియు ద్వ్యర్థి కా వ్యాదివాబ్య యసమ్మత 

మగునట్టియు, మేనుశబ్బమునకు “పోండి అనుదాని నాదేశించుమార్హ మే గంభథకర్త్భ 

మవోకవ్యభఖిప్రేశమును రమణీయమును సార్భకమును నని చెప్పక తవ్పదని తోంవెడి. 

మలకియు6 బోడి యనుధానికిం బోండిమిగలది యని యర్థము చెప్పికొని యువమాన . 

ఫూర్వవదకర్మ్శ భారయముగ నెంచుటకం టె బహు ప్రీ న్యార్భ ముకు జ్ఞ ప్రికించెచ్చి, నొక్కా. 

నిరూపింవం జాలు మేనుశబ్దమునకు( బోండినా చేళించు సూరిమార్డ మునే యనుసరించి 

బవావ్రీహిగ నే యెంచుట యత్యంతరమణీయమని తోంథెడి, 



సమాసవరి చ్చేద ము. తిర్త 

ద్వంద్వంబునందు బుకారంబునకు రవర్షంబు విభావనగు. ౨౪. 

మాత్రవీతలు - మాతావీతలు - ఇత్యాదులు. 

టి, 'ఉర్ల షంద్వే రక’ అనునది మూలము. బుకార మనాంధ్ర, వర్మ మగుట చేతను 

బు'కారాంతసంస్కృ తసమములు _ తెలుంగున వ్యస్తమున నత్వ స్త్రీ వద్భావములనందున 
వగుట చేతను చెలుంగున ద్వంద్వ మాచ్చికళబ్దముతోడ స్త్రీనమమునశే యగునదగుట 
చేతను బువర్థ్య మునకు రేఫమును విధ్ధించునీవిధి సిద్ధద్వంద్వములందు. దోంచు బుకార 

మునకు సంబంధిం చినచే యనుట స్పష్టము. ద్వంద్వమునందు బుకారమునక్రను సామా 

న్యో క్రింబేని సంస్కృత వ్యాకృతి చే సిద్ధించు, నానజా దేశము నడ్జియు నిది గలంగ నగు 
ననుట సూచితము, అట్టు గాకున్న బుకారమున కానజా దేశము సిద్ధించినమాంద 

బుకారమగబడుటే  యిసంభవముగాన బుకారమునకు శేఫంబగుననువిధానమంన శే 

వైయర్థ్య్యము నంభవించెడి. కాన సిద్ధద్వంద్వమునం దానజా దేశమున కవకాశము 

తోంఖెడిస్టలములందలి బుకారమునకు రేఫము. వికల్పముగ నగునని సూత్రార్థము 

శేలెడి, మాత్రపితలం:---'మాతృ పితృ" ఇందుం దొలినున్న మాతృశబ్దము తుదిబుకార 
మున కీవిధిచే శేఫము గళ్సెను. “మాత, +పిత్ళ" వీదవ బుకారాంతమగు నిది సమాన 

మగుట చేకవదముగా (గ్రృపించి తత్సమను 2 శే నత్వ,స్తీ స్ర్రీేనద్భావములును ద్వంద్వ 

మగుట బహువచనమును గూర్చు 'మ్మాత్ర వీత ' లని రూవమేర్చడును. ేఫము వెకల్చిక 

మగుటం గలుగకున్న సంస్కృత వ్యాకృతిచే నానజా దేశము గలిగి, మాతాపిత 

లనురూవము గలుగును, ఉత్తరవదంబు పరముగా బుకారాంతఫపూర్వవదమునశే 

ంఠవావిథఛానమని యుదాహరణముంబట్టి స్పష్టము, ఇటే బహువదద్వంద్వమునను 

బూర్వవూర్వములగు బుకారములశే నేఫం బగునుగాని సమాసచరమావయవంబగు 

వదమునకు సంబంధించిన బుకారమునకు నూత్తము గలుగదని (గృహింవవలెను. “ఇందు 

లక్షం గ్రమముగ “బుకారాంతద్వం ద్వే ఫూర్వవదసంబంధియబు కార_స్టస్య- స్టాచే 

రస శ్రీల ”' “మాత కితృబుద్ధివై దేవాపుత్రి దలంతు ఇత్యాది; క్వ చిద్ద)వాణస్య ఉభేయ 

తావ్యన్వయే 'మాశాపిళ్ళ బుద్ధి స్పీత్ర ముసల నెంతున్ ” ఇత్యాదిరూ పాంతరం సీధ్యతి. 

'సనజ్ స్యాదృతో ద్వంచ్వే రేఫక్ళారిక వేర తే” ఇతి వదద్భిరధర్వణాారై బ్రైర మెక 

మత్యం చ సిధ్యతీతి చే శే యమ్ 'అనజ్ బుతోద్వంచ్వే* ఇతి నూత్రే ఉఊత్తరవదేన పూర్వ 

వదం నాటథ్నీవ్యత బలి మధ్యమవదస్యా ప్యానజ్ , లేన . నరో తాప తా చేస్టోద్దా తార 
ఇతి భావ్యకయ్యటాదోౌ సిద్ధమ్, తత్రాపి శేఫ వ వ యోగే. “వ్ర పోత్ర నోస్ట్రద్దాతలితి 

రూవం జ్టైయమ్.. .... , వీలఫుత్రావిత్యత్రావి శ షతవిక్రులు ఇత్యపే రూ వం నమం 

జనమేవ అన నహోబలవతి వ్యాఖ్య ప్రమాణము. (చూ, అహోబల ఫం; పుట 824) 



854 బాలవ్యాకరణము 

ఇది యిట్లుండ గుస్తార్భ ప్రకాశిక వ్రస్వముతరువాశ వచ్చు బుకారమున కీస్తూత్రమునే 

శేఫూ దేశము గలగల. అందు న్ తాపిత్రు,లం" అన్న యానడా దేశయు క్ష రూవంచే 

సాధువగునుగాని “వి తృ పుత్రులు” అని శేఫాచేశయు క్రరూవంబు శా స్త్రీయంబు గాదు 

అను మొదలగు వ్రాంతలను వ్రాయుట 'కాకరము గానరాకున్నది. మళకియు6 బై సందర్శ 

ముంబట్టి గడపటిపదమునకు ముందున్న బుకారాంతసంబంధ మైన బుకారమునశేే 

యా కేఘఫాదేశమనియు, దీర్ధా కారాంతములు గా నుదావారించిన ప్రయోగములెల్ల కేఫా 

దేళాభావవతమున సంస్కృత వ్యాకృతి సిద్ధమగు నానడా చేశముచే న్రైనవనియు, నిరూ 

పీంవ శక్యమగు చుండ నట్టు చ్రాయుటయు నిరాధారవిషయ మే యరయ్యెడి, అవోో బలు 

ననుసరించి తామన్న్లే యీశేఫాచేశము “ఆనజ్ బుతో ద్వంద్వే'అనుస్నూత్రముభేం 

గలుగు నానచా దేశము వచ్చుచోటులందె సంభవించునదగునపుడు, విద్యా యోనిసం 

బంధము బోధ్యమగు బుకారాంకద్వంద్వములందే గలుగునదగునపు డట్టిచోటులం 

దొకచోంగల్లుటయు నొకచోం గలుగ కుండుటయు నుండునా? మటీయు నీ "రేఫాచేళ 

మునకుం బ్ర, యో గానుసారముగం బ్రసక్షిని గల్పింపవ లెననుటకు మూలమునందలి క్వచి 

త్పదమును నాం ధీ కరణమునందలి విభాషాపదమును బ్రుమాణములం గాందగియుండ 

నంత చయాసవడ ఇెందులకో యూహింవంజాలము. యు క్షిదూర నూలేఖన మనుట 

యుప్పు. 

వైసందర్భము ననుసరించి విద్యాయోనిసంబంధ ముగల ద్వంద్వమునం_దెన బుక 

రాంతపూర్వవదమునందలి బుకారమునశే యాస్మూత్రృమువే శేఫాదేశము విభాష నగు 

నని విశదమగుటంబట్టి యపవ్పకవి సంయు తాసంయుత ప్రాస మున కుదావారించిన ఈ త్రి య 

వంశ్యులై......మాంం ధాతృరఘువ్షీ తీశులు ముదంషనం గా౭చిక యేయుగంబుసన్' 

అనువద్యమునందలి మాం థాతృరఘుక్షీ తీశులను ద్వంద్వమున మాంధాతకును రఘు 
శీ తీశఘునకును వి ద్యాసంబంధముగాని యోనిసంబంధముగాని “మాత త్ర,పీతలు,” హోో్ర, 

పోత త్ర, శేస్ట్రోద్దాకలు,” అనువానియందువ తె గోచాంవమిని మాంభ*కృపదమునండి 

బు శారమనక శేఫాదేశము గలుగ నవకాశము లేమి నజిదము సూరకవి మాంధాళ్ళ 

శబ్దమునందలి బుకారమునకు శేఫాదేశము వేసీ చూపుట ప్రామాదికమనియం నవ్చకని 
వెప్పినచొచప్ప్వున సంయు తొసంయుత ప్రాస మె గానోపుననియుం దీర్గానించుటయొ నయు 

_క్లీకము. * శీ ౦ద జడ్డలును బిరుంద 'చదువులును నూంది ప్రాగమలక నుండె నేని హ్రస్వ 
మొకటి నిదయక్య రంబొక్క టి నిలువందగును అను నప్పశవి చెపి ష్పీన ప్రానవూర్వా 

తరసామాన్యస్వరూపవిధిని విశేషవిధిగ ననం (గందజడ్డలును. బిరుంద బిందువులును 

నూంది ప్రాసములకు నుండును జే ప్రాసవూర్వా కర మొకచో వ్రాస్వముగను నొకచ్లో 



సమాసవపరిచ్చే దము. తిర్ర్ 

దీర్ట ముగను నుండందగుం గాని యట్లు గానపుడుండరాదని (గృహించి గుష్తార్థ ప్ర కాళి కా 

కారులు హూలంతరనంయోగ మున ద్వితల్వావృ త్త ట్రనావశ్యక తారూవమగు తము సిధ్ధాంత 

మును సార్థకము వేసికొనం (బ,కృతపద్యమునందును మాంధాతృపదమునందలి బు కారము 

నకును చేఫము గలిగించ యల్నించుటయుం బ్రామాదికం బె. “త త్రియవంశంబున మాం 

ఛాతృండురాజ్యంబు కీలిం దగం బాలించెన్” అను నందిసీంగయ బలరామవిజయములోని 

వద్యమునం | గృింద జడ్డయుం బిరుంద బిందువును లేని వ్య స్తమాంధాతృశబ్ద మునందలి 

తృవర్ణ మే కఫ (త్రి యశబ్దమునందలి త్రివర్ణ ముతో బ్రాసమ్మెతి, నందుటం జేసియు ద్వంద్వ 

ముగామి నచో చేసా దేశమునకు డన క్రియ శెసింకేస. యంం6 బై విషయము ఛందో 

లకణవిరుద్ద మనక తప్పదు. బుశారమ "రేఫధ్వని గలదగుటను నందును వాల్లుపైనున్న 

దీనికి శేఫోచ్చారణమె శ్రుతివివమయమగుటను _ శ్ర్రుతిననుసరించి ప్రాసముల . శఫతోం 
గూర్పుటయంంం దదనుగుణముగ లవ్షణము లుదయుచుటయుం గల్గననుట వరమా ర్థ 

మగు విషయము. 

సమాసవిభ క్తికి లోవంబగు లట్టునకు( గాదు. ౨౫. 

రామునివాణములు - సరసప్రువచనములు = పెవెలుంగు - గుణ 

ముల ప్ఫోక. 

టీ. “లోేవశ్చ విభ-క్యా దేళ్ళ భష స్యాత్స మాస కాంగేషు” ఆనునది మూలము. 

నమాసములందలి ఫూరోర్ట త్తరవదములసంబంధ మైన విభ కులకు లోవము నిత్యముగ నగు 

ననియు విభ క్తష్రవయవముగం దత్సమము. 81 చే విధింవంబడిన లట్టునకు మాత్ర, మా 

లోపము గలుగదనియు సూత్రార్థము. చృశక్కియ నడపుదశలోం బూరోష్ట్ట త్తరవదముల 

విభక్తులు లోపించి పిదన సమాసత సిద్ధించుడు విశిష్ట్రము మోందం బ బ్రథమాని (వశ్యయ 

ములుగలంగునని గ్రృహించునది, రాముని బాణములు” రామునియొక చొణములసు షష్టీ 

తత్చ్పురుషమున. 'మూర్వవదసంబంధియగు యొక్క వ, వ, త్యయమునకును ను శ్రరవదనంబంధ 

మైన ప్రథమా (వశ్యయమునకును లోవ మోవిధిచ గలిగెననియః6 బిదవ విశిజ్ఞము 

మో6ందం డ్రాకగియ ముప్పతిల్లుటం జేసీ సై సరూప మేర్పడెననియు గ్ర గ హించునది, సరన నప 

వచనములు? ఇచట సరసములు + వచనములు”ఆనుకర ర ఛారయమునం బూరోష్ట్ట త్తరవద 

ముల సంబంధమైన లువర్భక మావిధిచే లోపి ంచెననియంం బిదప ఏిళిష్టముపైం |బృథమా 

బహువచనమును దత్సమము శ] చే మువర్ణక కార్యము ముగాగమమునకును గలుగ 

దగునదగుటచే సంధి తిల చే ముగాగమమువర్మ మునకుం బుంపులును గలుగ సరసంపువచ 

నములను రూపమయ్యెననియు చెంచునది. కారకము 20 వేం దొలినున్న దాని శేకత్వ 
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మును గలుగనగునని యూహీంచినవవ్ మున తుదివదములువర్డ మే యాలోవమునకు 

విషయమయ్యుననియు. బుంబులనిధానమునం జేసీ తొలివదను ముపర్జ్య ము లోపింవని 

దయ్యెననియం గృహింవందగును. “వేం. వెలుంగులుఅను బహు వ్రీ హీని; “గుణముల 

యొక్క పోక ఆను తత్పురుషమునం గ్రమముగం (పథమావ, త్యయములును 

యొక్కయు లోపించుట వేం బై రూపములు నిష్పన్నము లయ్యొననునంశమును గమనిం 
చనది. వేయిళబ్దము క్షష్పరూపము వేయని గృహించునది. లట్టును టిత్తుగాంజేసి విభ కి 

కాద్యవయవమనుగా6 జేయుటం జేసియవయవికి లోపము సంపా పముగా నాలోప మవయ 

విద్వారమున నవయవమునకును గలంగవలసీవచ్చుటచే లట్టునషం గాదని చెప్నవలసీవచ్చె 

ననిగ్సహీం చునది, ము7గాగనుము (సృక్ళృయమునకుంగాక (కృతికి విధింపంబడిన దగుటం 

జేసి ప్రతృయలోవప్రా ప్పిమూాలమునం గలుగు లోవ మడద్దానికిం గలుగ చేరదని యెజుం 

గునది. ఇట్లే నిగాగమము డుమంతమున కంతావయవముగ విధింవంబడినదగుట నర్ధా 

నికిం బ,లగ్రయలోవమూలక్రమగు లోపము గలంగంజాలదనుట తెల్లము, (చూ, డ్ర్ మ 

ముగ దత్సమము, లీ]. 4]. 21) లట్లు విభ క్యృవయవ మగుటచ్నే (ని షేధము చేయ.పడె 

ననియు ముగాగమ నిగాగమములం (పకృత్యవయవములగుట విభ క్షష్ట్రవయవములు గా 

మిని వానిని నిషేధ విషయములుంగం శేయలేదనియు భావము, “నసరనము వచనము” అను 

కర్శధారయమున మువర్ణమునకుం బుంప్రులగుననువిభానమునం జేసీ ఫూర్వవదసంబంధి 

మువర్భకమునకు లోప మోవిధీ చేం గలుగదనియుం బుంప్పు'లే నిత్యముగ నగుననియు చెంచు 

నది. సమాసమను సామాన్యో _క్రిం చేస్పితద్ధితన్ళ త్తియందును నీవిధిచే విభ _కిలోవముగలుగు 

ననియు దాన రామునితనము ఒజ్జతనము చదువరి మొదలగురూవములు నివ్సన్నము 
లగుననియుం6 ెలిసికొనునది. 

కర్తాదులకుం బ్రాధాన్యవివక్షయందు ధాతుజవిశేషణంబులు 
క్ర ర్రతోడం బోలె వానితొోడ సమనీంచు. ౨౬. 

"రాముడు రతీంచినభఛృత్యుండు- 5" ముండు వాలినేనీన బాణము- 

'5శముండు గోవునిచ్చినవి ప్ర, ౧డు-రాముండు వెడలినవనంబు- రాముండు 

వనీంచిన వర ర్లగ్భవాను - “ముండు వసీంచిన చోటు. 

ఇది సమాసవరి చ్చేదము. 

టీ, “*కర్తాదేః కర్తృత్వం (పృథనూచ నవర్ధ కశ్చ తద్వత్సా గిల్” అనునది 
మూలము. శెములున భాతుజని" శేవన ములక గ ర్రతోడ నంబంధ మె వ, ధానముగ 6 

'జోవటెడింగాని కరాదివాచకములతోడ సంబంధము చూవటదు. కాని ససూదివారక 
లం రే అ ర 
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ములకును గ ర్హకుం బలెం బ్రా ధాన్యము వివక్నీంచినపుడు కర్త వాచక మెట్లట్టె కరాది 

వాచకములును థాతుజవిఢేషణముతోోడ సంబంధమునంది సమసీంచుట తోంఇెడి, 

ధాతుజవిశేషణమునకు సంబంధించిన కర్తృ నాచక మెట్టు ధాతుజవిశేషణముతోోడి నిరం 

తరాన్వయసంబంధము చే సమసించునో యే భాతుజవిశేషణముతోం గర్తాదిరూప 

మున సంబంధించునవియుం దమకుం గర్తవంటి ప్రాధాన్య మాయంబడినపుడు ధాతుజ 

విశేషణముతోడ నత్యంతనంబంధ మునంది సమసీం చునని నూత్రార్థము. “రాముడు రక్షీం 

చిన భృత్యుండు :-- ఇచట భృత్యుని రక్నీంచినరాముం డనునది సహాజ వాక్యను, 

రక్షీంచినవాండు రాముండును రతణము నందినవాండు భృత్యుండును నగట'చే రత్నీం 

చిన యను ఛాతుజనిశేన ణమునకుం గర రాముండును రత్నీణఫల మునందిన భృత్యుండు 

కర్ణమును నగుట నవాజస్థి తి, (సృకృతము భృత్యుని నను కర్మ మునకుం గరకుంబ లె. 

బ్రా థాన్యమనం గాం గర్ర తము వివక్రీతమయం గానం గ్రయగ  రాముండను 

దానితో చెట్టబ్లై భృత్యుండను గర ముతోడను రకీంచినయను ధథాతుజవిశేషణ మో 

విధిచే సమసీంచు చున్నది గానం బైరూవము గలిెగెనని గృహించునది. ప్రా భాన్యవివజం 

జేసి కర్తవంటి ప్రాధాన్యము సీద్ధించెడింగానం గర్హాదులు ప్రథమాంతములగుట 

చూవ్రెడి, (సృథమమూలమున నే ప్రాథాన్యవివతయును గ ర్రవంటి దగుటయును స్పష్ట 

వడియెడిం గానం బ్రధమయగుట నిర్భాధము. కర్తృవ్యాపారము కర్తాదులం దారో 

వించుటయే కర్తాదులకైన ప్రాధాన్యవివమీయని గ్రహింవవ లెను. సైయుదాహరణము 

కర్శమునకుం బ్రాధాన్యనివత చేయుట కొసంగిన దనుట స్పష్టము, ఆదిపదమువేం గర 

ణాదులు గ్రావ్యాములు. “రాముడు వాలి చేసీన బాణము”: రాముడు బాణముచే ణే 

సిన వాలి యనునది సహజవాక్యము. ఇట బొణముచే నను గరణమునకుం బ్రా ధాన్యము 

నివక్షీతమయ్యం గాన బాణము | ప్రృథమాంతమై యేసీన యను ధాతుజవిశేషణముతో 
సముసించుటం జేసీ సై వృయోగము గలిగెనని ఆ పాంచునది. '“రాముండు గోవునిచ్చిన 
విప్తుండు' ;--విప్రునికొ ఆకు గోవునిచ్చిన రాము డనునది సవాజ వాక్యము. ఇందు 
విప్రునికొఆకను సం ప్క దానమునకుం గర్భ వ్యాపారము నారో పీంచురూవయమెన 

ప్రా ధాన్యమును వివక్నీంచుటంచేసి కర్తతోవలె సంప, దానముతోడ ధాతుజవిశేషణము 
సమసీంచుట వేం బై వ్రయోగ మేర్చడెనని యెంచునది, “రాముడు వెడలిన వనంబం” = 
వనమునుండి వెడలిన రాముండనునది సవాజవా"క్యము, ఇట వనమునుండి యను నపా 

దానమునకుం గర్హృ్భత్వరూవ ప్రా ధాన్యమును వివక్షీంచుటం బేసి ధాతుజవిశేవణము దాని 
తో సమసించుటచేం బై (వ యోగము గలి”. “రాముడు వసీంచిన పర్హగ్భవా ము: 

వర్డ్ గృవామందు వసించిన రాముఃడనునది సవాజవాక్యము, ఇందు బర గ్భనా 
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మందను నధికరణమునకు6 బ్రా ధాన్యవివతం కేసి వెవయోగము. సంభవించెను, ఇట్లే 

“రాముండు వసీంచినచో' టనునది చోటునందు వసీంచిన రాముండను సహాజవాక్యము 

నందలి చోటునం దను నధికరణమునందుం గర్హ్భృవ్యా పార మారోసించి ప్రాధాన్యమును 

వివకీంచుటం జేసీ ఛాతుజవిశేషణము _.కర్తతోడవలె దానితోను సమసీంచుట జరిగి వె 

(వృయోగము గలిగెనని యొంచువసి, కర్త తాషదులను గారక్షపృకరణమునందలి 

యాయావిధుల ౫ బట్టి గమనిం చికొనునది, ఇటే “రాము డన్న ముతిన్న విస్తరి మొదలగు 

(వృయోగములందు విీస్తరియందను నధికరణాదులకుం బ్రాథాన్యమారో వీత మగుటం జేసి 

థాతుజవిశేషణము వానితో సమసీంచుట నూహీంచుకొనునది. విస్తరియం దన్న ముతిన్న 
జ - య్ శ గ రాముండనునవి సహజివాక్యము చమత్మా_రాపేతును వక్ష కియా వాచ్య వ్యాపార 

మునం గర్హ ెట్టిప్రాధాన్యమిడునో యట్టి ప్రాముఖ్యము కర్గాదులకును దద్విషయమున 

నున్నట్లు వివతీంచుటయీ ప్రాథాన్యమనందగు, సంన్కతమునం గరాదులకుం బ్రాధాన్య 

మొసంగి “అసి నజికుచున్నది. బాణము చంపుచున్నది” అను మొదలగు వాక్యముల 

రచించుటగలదు గాని తెలుగసనందువ లెం బ్రా థధాన్యవివవనందినదానితో డను, గ ర్హతోడను 

గూడచేక,కి య యన్వయించుట గానము, కాన నీసూత ఫో క్షమగు మార మెల్లభంగుల 
(UU Wi) ౧ య 

సంన్కతవిలశ్ణమనియు నిది శేవలము తెలుగుభాషకు సహజమగు వాక్యరచన మే 

యనియు జెప్ప సండియములేదు. సంస్కృృతవిలతణము లైనన్కు గర్తాది కారకముల 

యర్గ మిధ్ధానిమూలమున మటు(గువడుచున్నను నిట్టివాక్యము లాంధ్ర భాషా లిం జేసీ 

యతి మనోహరములును, సహజిములును వక్ష్తవ్యమునకు మెణుంగు చెచ్చునఏియును 

నై యుండుటను గమనించునది, మూలమునందలి 'నవర్థ్య కశ్చ” ఆను దళేము నాగార 

ముగం గొని సూరి థాతుజవిశేషణమను దానిం సాక్చాననుట తెల్లము, “భూకార్థే 
కీ వ్య | ప్రతి షేథార్డే నశ్చ నిశ్చ భనేశ్క_.మాత్, కర్తాది కర్భృతాయాం చ తౌ శ్రియాజ 

విశేషణమ్'* అను నాధర్వణము మై సూరి ధాతుజనిశేషణపదమునకు బీజమయ్యెడి 

ఇది సమాసపరి వ్భే దము, 



భావార్థ్యమతుబర్థాదు లందు విభ క్ష సంతములగు శబ్దముల్నపైని విధింవం బడునవి 

తద్దిత వ, త్యయములు నాంబడును, కింది తెా్టార్లల కణము ననుసరించి పోషించి 
థ UU | WU ర్స 

యొక్క_ షష్ట్యంతమగు పదముమాందనే త్వార్థక (వృత్యయములు గలుగ నపశ -శము 

- నా త్రభగి చె మను చూప ట్రైడి. తద్ధిత పృత్యయ ములను విధించు గ్రంథ భాగముగాన నిది తద్ధితపరి ద 

సంజ నం చెను, 
Gy 

తనవర్థ్ణ కంబు త్వార్భంబునందగు. ౧. 

త్వార్థంబనంగా భావంబు - పృకృతిజన్యబోధంబునందుం బ్ర కా 

రంబు భావంబు. రామునితనము - రాముతనము - మనుమనితనము - 
సీతతనము - గొప్పతనము - కొజుంతనము - నల్లందనము - పుల్ల (దనము 

చి జో > é 3 టీ. త్వార్ధమనంగానేమో క్రింద నిరూపితనుగును. క్వ ప్ర త్యయార్థమున. “తన 
జ క 3 అను వృత్యయము శబ్దముల కగునని సూత్రార్థము. తారే తనశ్చ వికృత స్యాత్ 

అనునది మూలము. సాధారణముగ నిందు నిరూపితములగు (చ, త్రయ ము లెల్ల నాధర్వ 

ణమునుండియే సంగ హింపంబడినట్లు తోంెడి, త్వార్థమనంగా భావము. ప్రకృతియనం 

బ్రాతిపదికము. (వృకృతిజన్యబోధము నాం బ్రాతివదిక చే బోధ్యమగు పదార్థమని భావమా, 

దానిధర,ము ,ప కారము నాఃజనును, కాంగాం బాతివది కార్లంబగు పదార్గముయొక్క.. 
3 ఆ న్ ర థి 

ధర్మ ము భావమని ఫలితమును గ్రృహింవందగుకు, “రామత్వం, మనుష్యత్వం, మున్నగు 

వానియందు. ద్వ పృత్యయ మేయర్థ మునం గలంగునో యాయర్థ మునం జఆలుంగున6 

ద్వ వ, త్యయస్థానమునం దనవర్ద క మగును, ఇందునిరూపితమగు భాొవశబ్దమువకుం బదార్థ 

॥ ర ధర్మ మర్థమును (గియ రిక నందలి భావశబ్దమునక ధాత్వర్థ మస్థమును నగుట సీ 

ఇండింటికి  భేదముగలదని (గృహించునది. ఒకదానికి: బదార్థధర్మమును నొకదానికిం 

బ దార్ధమా త్ర మును నర్భమగుట స్పష్టము, వదార్థధర్థ్మ ము పదార్థమున స్వసా్వ్వామి సంబం 

ఏ టి ధమున నిల్బునదగుటం జేసీ వదార్భవాచక్రము యొక్క_వస్థ్యంతమై ధర్మ వాచకతన 

వృత్యయమునందుట సహజము, సంబంధవాచకము యొక్క _పషస్ట్య్ర్రుంతముమాంద ధర్మ 

వాచక తన ప్రత్యయము గ బ్రెడినని వులితము, చ,కృతియనం బ్ర తయ మునకు ముందు 

భాగమనియు దానివలన గల్లిన యిర్భబోధమున విశేషణరూవపముగం దోంచునది భావ 
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మనియు శ్యాస్తవాదము. రామునితన ము:=రామునియొక్క_ ఇట యొక్క ప్రత్యయ 
మునకు ముందున్న రామశబ్లము వ, కృతి. దానికి రాము డరముగాన రాము సేనునది 

ది Ww, hp 

ప్రశృతిజన్యబోధ. వానియందు విెశేషణరూపమునం దోంచునది _రామశ్వమనంగా 

రాముని ధర్మముగాన నదియె (వ కారము, ఆప్త కారమే ఖఫఖావమునాంబడును. బోధ 

మనంగా జ్ఞానము ప్రాదివది కార్థావగ తిచే జ్ఞూనవిషయమగు వదార్గ ముయొక్క_ ధర్మమని 

ఫలితము. రాముండనంగా రామత్వముగలపురువుండని యర్థము గాన రామత్వము రాముని 

యందు విశేషణరూపమున నున్నదనుట 'తెల్లము, కాంగా రామత్వ మను నర్గమున 

యొక్క. వష్థ్యంతరామశబ్దముమో౭దం దన, ప త్యయమోవిధిచేం గల్లెననియు సమాన ఓర్ 

చే దద్ధితవృ _త్రియందు యొక్క-కు లోవముగచెననియు దాన రామునితనమను రూప 

మేర్పడెననియుం ద్వ క్కీయను గమనించునది. తత్సమము 29 చే నిగాగమము సొశ్షీక 

ముగ నగుంగాన నిగాగమాభావమున రాముతననునియు రూవము గానోపును, మనుమని 

తనము; నుగనితనము మొదలగు రూవములందు మాత్రము తత్సమము 24 చే నను 

దంతమగు తెనుంగు దుమంకేములగు మగంమనువము మొదలగువానికి నిగాగమము నిత్యముగ 

సంప్రా ప్తమగుటంజేసి నిగాగమము లేకుండట చూపట్టదనియు6 గాన మగతనము మనుమ 

తనము మున్నగు రూవములం గలుగవనియు నిట స్మరించుకొనవ లెను, మగనిధర్మ మను 

నర్ధమున మగతనమను రూపము గలుగదుగాని మగ వాండనునర్థముగల మగ శబ్దముమా౭దం 

దన ప్రత్యయము గల్లుట చే మా త్రము మగతనమను రూపము సిద్ధింవనగునని గ్రహించు 

నడి, ఇర్టై యథాసనంభవముగ దక్కిన దానికిం దన (చత్యయము గలుగునపుడగు రూవ 

ముల నూహించికొనునది, నల్లందనము; పుల్లందనము-అను వానియందు6ి దన వ (వత్య్యయము 

చరమగుచుండ సంధి లిక్ చే నుగాగమ మగుటకు న స్మరించికొనునది. ఇటె ఐశేవ్య విశేషణ 

ములమోొంద దన (వ చత్యయము గల్లునపుడు (ప పృ క్రి యను గమనిం చికొనునది. గొవ్చతన 

మిశ్యాద్యుదాహరేగములంబట్టి తన వర్ద "సూచ్చికానాచ్భికనామసా ఛారణమని 

నూచితము. యొక్క లోపించినట్టి దుమం దేతరాచ్చిక రూపములు పృభమైకతుల్య 

మ్నులె యుండును, గాన సీ ప్రకరణమున నెల్ల రూపములు |పృథమైకవచనములుంగ చే 
నిర్గిస్దము లగును. 

ఇట విశహంబుత్సర్షంబునకు విభాషను చాధకంబగు ౨ 
స్పష్టము. 

టీ. విశేషమనంగాం గిందనిరూవితమగు సూత్రనమితి. అవనాదళా స ములని 
యి 

భావము. ఉళక్చర్ల మనంగా ముందు తనవర్ధ కము విధించెడిస్తూత, ము. నామాన్యశా స్త మని 

భావము, ఈ క్రిందం జెవ్బంబోవు విశేషస్తూత్ర ములు ముందు" తనవర్ణకమును విధించెడి 
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సామాన్యశా స్త్రమును వికల్పముగ చాధించునని స్ఫూత్రార్థము. ఆనంగా నీకి (క్రిందివిధుల చే 

నాయావిశేన వ వృత్యయములు గలుగనివతీమునం దనవర్థక్రముగూడ నగునని భౌవము, 

స్పష్టమన:గా స్ఫూత్రా ర్థము తేట తెల్పమని యర్థము. సూరిలత్ణము'. కేవలము నామ 

వాచకములకె త్వార్థమున నె యని తెల్పునని యనుమానించి కాొవలయంం6 (ద్రిలింగలతణ 

"శేషక్రర్ధ తద్ధితములనం గా విశేష్యవిశేషణ ముల గుశబ్దముల మింద భా వాద్యర్థములందు ౮ 

దగిన ప్ర త్యయపెేేషములని యర్భమని నిశేషించివెప్పి దీనిని సవరించె. ముశకియుం “దన 

వర్హకము పరనుగునపుడు కచ్చ భ్రార్గంబునకు లోవంబు ఫిభాషనగు. ఆకొన్న తనము = ఆ 

కొన్నవానితనము.” అని శాసించి వివరించి యాసందర్భమును సవరించుట నరయునది. 

చిన్నాదులకు జీకవర్షకంబగు. 3. 

చిన్న జకము - కన్నె టీకము. చిన్న - కన్నె - చుట్టము - దొంగ - 

చేద _ మిండ - లంచె - బ్రత్యాదులు చిన్నాదులు, 

టీ. చిన్న మొదలగుశబ్దములకుం ద్య్వార్గంబున “జిక . అను పృత్యయ మగును. 
దె థి టో 

చిన్నయొక్క- ధర్మ ము చిన్న అీకము, తద్ధితవృ త్తిని విభ _కీలోవము. కన్నెయొక్క 

ధర్హము కచ్నలికము.. ఇబ్రే తక్కి నవూహ్యుములు, అదిశబ్దముచే నిది యాకృతిగణ 

మనియు అిక్మవత్యయార్హ్హ ముల నెల్ల నిందు. జేర్పందగుననియుం చెలియునది. ప్రత్యయ 

ములనునవొకపు డర్ధవంశములగువదము లే యనియు నావదము లంచ్చారణమునందలి 

స్థలి మొదలగు కారణముల ననుసరిం చి యిట్రి దళనంె యవిజ్ఞాత ప్రృకృృళు లై (వశ్య్యయము 

లయ్యననియం ననుట నిజమెగాని యిది ౦వావదమనిన్గూ త, మనువమానించి నిరూపిం 

చుట సంస్కృత వ్యాక _ర్హలమార్లము చే వట్టిన తెనుంగు వ్యాకర్తలకు సమృతము గామి నొ 

యావని కష్టసాధ్యమగుటనో" నందిగాంశముల శాస ముల వాయరాదని యొంచియొు 
టి [న అ Wy 

యిచ్చవచ్చినరీతి ననంగా6 దమయనుభవము ననుసరించి ప్రాతిపదిక, పృ త్యయవిభాగము నే 

వ దర్శించుట యా'చారమయ్యను, 9 నూత ము ననునరించి ఆికవర కము గలుగనివశ్ 
(UU (UU ళం 

మున. దనవర్థ్య కము గలుగనగుం గాన చిన్న తన మితళ్యాదులును సంభవించెడి. కాని చట్ట 

ఆఅికవునుదానికిం జుటముతన మనురూప మ,వపనసీదముగానం .బ యోగానుసారముగ, 
లు టా ధి WU 

ద్రైక్ళ్యయముల నాయా వానికిం గూర్చి రూపముల (గృహించునది. (ప్కయోగ ములు 

గల్లు నెడల6 బుంపులకుం దనవర్థకము వరమగునపుడు నుమాగముమును వఏవిధించునంధి 

వ్ సూత్రవిషయము ననుసరించి తనవర్శకము పరమగునపు డథ్ధానికి ముందున్న మువ 
ర్శక మునకుం బుంపులే యగుంగాని మువర్ణ్యకలోవము గాదని యనుమానించి చుట్టము 

శబ్దము తుదివర్థ్య కమునకుం బుంపులను బిదవ నుమాగముమును గూర్చి చుట్టపుందన 

మిళ్ళాధికా పనులను సాధించికొనందగును. |ప్రకృతవ్యవవారమున.'చిన్న-దొ"ంగ= అను 
10 
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వానికి తీకవృత్యయము గాక తన ప్రత్యయ మే యర్భవంత మై తోంచెడి. ఇదే కక్కిన 

వ్రూహ్యములు. సూరి “టీకిఅని శకటలేఫాదిగా నీవృత్యయమును నిచ్లేళించెంగాని 

నానాంటి కది శేఫములతో. గలియుటం జేసి కావలయుం గొన్నిశబ్దములవలె నిదియు 
నుభయ రేఫముగ శబ్దర త్నాకరమునం దుదావ్భాతబుయ్యె. 'అరయలంం దల్లికక్క సెలి 

eae Pa యండృకుం దక్కును గల్లినట్టిచు, ట్లరికమువారికీ్ (ప్రభా 3౩ ఆ) అని "రేఫమగుటకుం 

బ్రయోగము, శకట రేఫమగుటకు బహూూదాహృతులు చూవట్టుట ననిరూపితము. 

ఉత్వంబున కత్వంబు జీకము పరంబగునప్పుడగు. ౪. 

తో" త్తటీకము - వెడ్లణీకము - వెజ్జబీక ము. 

టీ. వూర్వనూత్రముచేనగు. ఆకికవర్ణ కము పరముగా దానిముందున్న న్రాసో 
కారము పస్వాకారము నిక్యముగ నగునని సూత్రార్లము- “తోొత్తు-'వెడ్డు_వెజు? ఇవి యు 

ల Wy er? జ 

దంతములు, వీనికి ఆకిక వర్ద కము పరముగా వీనితుగియుత్వమున కత్వమా చేశమయ్యొంగాన 

“తొత్తు +ఆికము=తో త్త+-లికము=తొ” త్రలీకము అనుమొదలగురూపము లయను, 
"వెడ్డు=జకవటము లేక వంచన, వెజు=వె ద్యుండు, 

Ca రు “= 

పేర్వాదుల కిమివర్ణకంబగు. ౫. 

పరిమి - కడిమి. వేరు - కడు - చుచ్చు - మేలు - చెలి - 

పోండి - వాడి - వేండి - శ తానిదులు వేర్య్వాదులు. 

టీ, ే రుమొదలగుశబ్దములకు “ఇమి” అనువర్హకము ద్వార్థ మున నగును, 

“పీరు 4ాఇమి=ెపేరిమి. సంధిచే సంధి నిత్యముగ నగుటను స రించుకొనునది, ఇళ్లో కడిమి- 
చెలిమి, మెలిమో త్యాదిరాపముల ప్ప క్రియ నూపీం చికొనునది. 

నవ్యకంబు గుణవచనంబులగు నల్హాదులకగు. అ 

నల్లన - తెల్లన. నల్ల - లెల్ల _ వచ్చ - ఎక - చామ - తియ్య- 

కమ - పుల్ల - చప్ప - విన్న - తిన్న - అల్ల - బయ్య - తిమ్మ - చక్క 

వ్రైంక - ఇ త్యాదులు నల్గ్లాదులు. 

టీ, వచనమనంగా జెప్పుట, గుణ వాచకములగు నల్ల మొదలగు ళబ్దములక నవర్ధక 

మగును, నల్ల ₹న=నల్లన, ఇట్టే తక్కి_నవానికి నవర్ణ కముగా రూపము లూవ్యాములు, 

నవర్హ్మ కము వీనికి: గలంగనివత్స మున సూత ముచేం దనవర్శ్మకము గలుగుననియు నపుడు 

సంధి 85్ చే నదంతగుణవాచక్రములగు వీనిమోంద నువూగమము దనవర్ణ కము పరంబుగా 

నగుననియు దాన నల్ల (దన మి త్యాదిరూవములు గలుగునని యు 
WU 

యం నదంతము లే గాన నట్టి వే యిందు బి, వేళముంగ చెడి, 

గ హించునది, ఇందన్ని 
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ఇకవర్షకంబగ్దలాదులకగు. ౭. 

అగ్గలిక _ ఒమిక. అగ్గలము - ఒము, 
0 శీ ౧ జీ 

టీ. “ఆగ్షలి మొదలగు శబ్దములకు  *ఇమి వ్రృత్యయము త్వార్థమునందగును, అగ్ష 

లము-ఇక: తద్ధికవ్భత్తిని, 25 చే “ము” అనుదానికి లోవమగు, లేదా త్రిలింగలత్ణ 

శేవకర్హ ృలతణము ననుసరించి (హ్రైఢవ్యా. సూ ) యేనిమువర్ణలోవమును 'జేసికొనునది. 

పిదప నవదాదిస్వరసంధిని నిత్యముగంి గూర్చు “అగ్గ నిక" అనురూవ మేర్పడెడి. ఇట్లే 

తక్కినవూహ్యూములు, దమ్ము 4-ఇక=దిమ్మ్రిక . ఇమిగిక యనియర్భను, ఇందు దుదిమువ 

రము ,ప కృతిసవాజము గాన విభ కిగామి లోపింవదు. 
ర ల పాలి 

మగంటిమ్యూదులు యథా ప్ర యోగంబుగ గ్రాహ్యాంబులు. రొ, 

మగంటిమి - మగతనము - వేదణిీమి - ఒజ్జనము _ కోటరము 

కోడం ట్రము _ కోడం ట్రి కము _ కోడణటీకము - కోవులీకము - చెలీ 

కారము - తెలుపు - ఎెటుప్రు - వసువు - నలువు. టేకాదులు రానివత్ 

మందు దన పృత్యయం బన్నింటికగు. చిన్నతనము - మ్రుచ్చుందనము ఎ 

నల (దనము - అగ్గలంపుందనము - ఒజ్జతనము. 
౧ ౧ లు 

టీ, మగంటిమి మొదలగుశబములకుం గల్లెడి తదిత వత్యయము లొక్రనియమ 
ట ౧ థ \ 

ముచేం చెలువంబడంజాలవ్రు గాన వానిని బృయోగముల ననుసరించి (గహింపవలసి 

(వయోగానుసారముగరబ్ర, 2 త్యయవనిభాగము 

చేసికొని యిది ,వ వ్రశ్యయ మిది వకృతి యిని తెలిసీఫొనవలసీన బే గాని యొక్కొ_క దానిశే 

వివిధము లగు కద్ధతప్ర త్యయమురతోడివ్ర యోగము వయోగదృష్టమగుట నొకనియమ 

ముచే ననుశాసింప నవకాశములేదనిభావము,. మగంటిమి:-ాఇందు మగశబ్దముమో౭ద 

'టిమిజ్ "అను ప్రత్యయము గల్లినట్లును దత్సవాము 19చే బిందువు గల్లి నట్లును నూహింపం 

దగును. ఇది గలుగనివతమున 1 వేం దనవర్షకము గలిగి మగతనమను రూపమగును. 

-ఫీదలిమి:---- పేదశబ్దముమోదం ద్వార్థ మున ఆీమివర్థ కము గల్లుట వే సీరూవమేర్చ డెనని 

వ్యాక్ళతి మర్యాద ననుసరించి యూహింవనగును. ఆమి రానివత్సమున 8 చే లికవర్ణక 

మైనం జేదటీకమగును. అదియు6 గలుగకున్న 1 చేం దన్యవృ్యత్యయ మైన ే దతనమని 

యగును, పేదర్ "అను దానిపై నిమివర్ణకమై, శేసము శకటముగ మారుట బేదణిమియను 

నదిగ'ల్లై ననందగును, ఒజ్జశబ్దముమో౭ద నవర్థకమును . బిదవ మువర్శ్యమును నగుటం బై రూవ 

మేర్చడెననందగును. పతమునం దన ప్రశ్యేయము దీనికిం గలుగనగును. కోడలు శబ్ద ముమోండ 

యుండునని నూత్ర్రార్థము. (పకృతి నెజింగి 
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టర్మవృత్యయమును నది పరముగా వృ త్రీ నాళబ్బమాద్యతర శేషమగుటయు (కో సాటరము 

=కోపరము ననునూనించునది. ఇళ్లే కోడలుశబ్దము మోంద 'ం'ట్ర అనునది త్వార్థమున 

నగుటంశేసీయం నది పరముగా లువర్థము లోపిం చుటం బేసీయుం గోడం ట్రమనురూప 

మేర్ప డొనని యూహీంపదగు. అభ కోడలుశబ్దముమోందం ద్వార్థ మున సట్రిక' ఆను 

(పృత్యయమును వృత్తి నంక్యవర్ణ లోపమును గలుగ గోడం ట్రి క మనురూపమయ్యొనని 

లత్షణాశయము. ఈరీతిచే టీక వృత్యము గలుగుట చేతను వృ త్తి నంత్యవర్శము లోవించు 

ట చేతను గోడలుశబ్దమునకుం గోడణికమను రూవ మేర్పడెను. కోడలుళబ్బమునకుం 
- గ శ్ శు, మలో గోటరికమనియు రూపంబు వ్రృ్యయోగదృష్టమగు. కోమలిశబ్దము పై గప్రత్యయము 

లేదా కోనులశబ్దముపె ఇక (వృతయము గలుగ ( గో మలికమనురూ పమయ్యునని యను 

మానింసవలసీయున్నది. ఇెలిశబ్బముమోందం గార, ప్రత్యయము గలుగుట వేం జెలికారమని 

యాహించునది. వవీమున న్ చే ఇమి వ్ర తృయ మైనం జెలిమియని యగుటను స్మరించు 

నది. “తెల్ల ఒఎజ్లి-పచ్చ-నల్లిఆను నదంతగుణవాచకములమాంద6 బువర్ణ్శము గలుసట 

యును బ కృతులతుదిద్విత్వములలో డనొకవర్హ్ల కమునకు యంత్వమా బేశమగుటయుం 
లో ౬ 

బచ్చ శబ్ద మునందలి చ్చ కారమునందున్న జడ్ల అక్కటాదుల జడ్డకు లోవమును విధించు 

శాస్త్రముచే లోషించి శేషీంచిన చకారము సకారమగుటయు మొదలగు విషయముల 

సిదరూవముల ననుసరించి యూహించికొనునది. పెని నిరూపించిన అిక-ఇమీ _-ఘొదలగు 
నవి గలుగకున్న (2 స్మూతృమునుబట్ట్రి 1 వేం దనవర్థ్శక మన్నింటికిం గలుగనగుంగాన 

చిన్న తన మిశ్యాదిరూ పారకరములు ఫూర్వసూ తో దాహృశులకుః గలుగనగునని ఆీకా 

దులను సూరివివరణమున కభిప్రాయము, అగ్షలపుందన మి త్యాదులందుం దన ప ప్రత్యయము 

వరముగా నుమాగమవముమును బుంబులమో6ద విధించు (పృణాళిక ననుసరించి మువర్ణ క 

లోపము గలుగదనియుం బుంపుతె యగుననియు ముంచెొ నిరూపీతము, ముచ్చుందనము 

నల్లందన మిత్యాదులందు తర్ సంధిచే నుమాగమంబగు, గుణ వాచకేతరాదంతళబ్దముల 

మీద నుమాగమవి ధానము లేమిం జిన్నతనము, ఒజ్జ్ఞతనము మొదలగు వానియందు 

నుమాగమంబు గలుగదు. వతృమునం చెలుపు మున్నగువానికి 6 వేం ెల్లనమొదలగు 

రూ పాంతరము లగుటను స్మరించిక"నునది. ఇట్ల శేశబ్దము త్వార్లమున వివిధములగు 

వ్ర త్యేయముల నంది వివిధములగురూ పంబులం దాల్పుటకతన లత్షణక ర్హకు పనిని యథా 

వ పసృయోగ గ్రావ్యాములని శాసీించుటయె క _రవ్యంబయ్యునని , గృహించునది. ఈప, కరణ 

మునం గొంతగ ఫాషోతత్వమును గమనించి ప్రళృతివ్రత్యయవిభాగాదు లూహేంచి 

నిరావింపనగుంగాని శాస్త్రజ్ఞుల కాసరణి మనోవారముగామిని సాకల్యముగా నట్టు చూప 

నవకాళము చాలమిని గేవలము శా స్త్రమార్ల ప్ర దర్శనముఖమున'చే టీక లిఖుతమని 
యెంచునది, 
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ఆరనురాదులకు స్వార్గంబునం ధికవర్థకంబగు ల. 

అరమరిక - ఆమిక. అరమర-ఆము - అల్లిబిల్లి _ గండి - నడవడి- 

నాడు - నివ్వాలి - పొత్తి - మాన - మెలి - వాలు - అత్యాదు లర 

మరఠాదులు. 

టీ. అరమర మొదలగుశబ్దములకుః బ్రాతిషదికా'మునం దికవర్ణకమగును (ఇక), 

స్వార్గమనం దమకు నియత మైనయర్థము. ప్రాతిపది ₹'ర్థమని భావము. అరమర - ఇక; 

అపదాదిస్టరనంధినిక్యము “అరమరిక” ఇటే తక్కిన వూవ్యాములు. ఆరమరకరమర 

మనియు రూ పొంకేరము ప్రయోగ దృష్ట ము. 

ఉకవర్గ్ణ కంబు చబితుతొదు లకు స్వార్టంబునందగు, ౧౦. 

చిబుతుక -నాతుక. చిలుత-నాతి-నెలంత .- మెలంత -వడ6తి-.ముడంలి- 

వాలంతి. విలంది-నిష్వు-ఎమ్ము-ఇ9 త్యాదులు చిలుతాదులు. 
దీ 

టీ. చిఖుత మొదలగు శబ్దములకుం బ్రాతివతికార్లమున *ఉకి అను వత్యయ 
అ WU య WU 

మగును. అవదాదిస్వరసంధి నిత్యముగ నగు. చిబుత + ఊక=చిలుతుక. ఇట్లే తక్కిన 

వూవ్యాములు. మూలము నామ్నా; కవర్భ కస్స్యాత్సా బ్రదుత్వమపి వరే కసిన్ ఆని 

సార మున గపర కమును విధించి యది వరముగా6 బెతివదికము తుదియచ్చున కుత్వ 
థి మ లీ . 

మా దేశించుటంజేసీ మూలమతమునం బ్రశ్యయము కవర్హ్యము గాని యుక గాదు. 

స్వార్థమునందుం గ ప్రత్యయము రా ఎవ్వతుక యిని త్రి లింగలక్షుణశేషక్లర్త వ్రాయ 

టను గమనించునది. స్త్ర గ్రర్ణక తవర్థ విధానము మాత్ర, మే 'చేసి యుత్వవి ధాన మొనర్చక' 

మూలముంబట్లి సార ముననైన క్యవత్యయమును నది వరముగానగు నుత్వమును గలుగు 
లు థి ర WU 

టన్యు ఎవ్వతుశే త్యాదిరూపములం సిద్ధములై నట్లు (ప్ప క్రియంజూపుచు ఉక పృక్టయ 

మను సూరివద్ధతిని మూలాశయముగాదని సవరించు సీ త్రి లింగలక్షణ శేషసందర్భ మును 

జక్కంగ నరసినచో, నరసున్న నచ్చుతవ్వగ భావించి యీ త్రిలింగలత్ణ శ్లేషనందర్భ 

మునకున్కు ఉక, పృత్యయమని కొంద అర్థము చేసి చెవ్వట్క కేవల బాలవ్యాకరణ భ్రమ 

మూలమున వైనదనియంం6 ద్రిలింగలతణశేషమార్ల మును గు_ర్దింవనికతన  నైనదనియు 

స్పష్టంబ. (చూ. శబ్ద వ. 70) కాని కవర్షముపలినే యుకారమును నర్ధవంతము 
మా! 

గామినొ యరనురాదులం ధిక వర్ద క మనక కవర్ణ కమన్న నిత్టము విధించుటయు¢ 

బ సక్షమగునని యొంచియొ సూరి యుక్షప్ప త్యయమనుటయె యుచితముగ చెంచెను, 
WU 

క ప్రత్యయము జేక్సీ యుచ్చరించుటలాం బ్రాలిపదికము తుది యచ్చులకుం బరిణా 
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మము తటస్థించెంగానం బ్రాతివదికము తుది యచ్చు మార్చును నూచించు మూలమార్ల న 

రమణీయమని తోంవెడి “వేలున కడవర్థకము స్వార్థ మునందగు, వెఆడము. చెలకడి 

వర రక ము - స్వార్థంబునందగు. వెల్ల డి- చెలిని. విరివి. వినికి-లేమి.రాఫులకు స్వార్థంబునందిడి 

వర్ణ కనుగు. కలివిడి. మొ. ఇతవర్గ కం చింపుబిగుపోరులకు స్వార్థంబునందన ఇంవీ 

తము_బిగితము. పోరితము, మొ. ఇదవర్థ క మొప్పుతవ్వు పెల్లులకు 'స్యార్ధమనందగు. 

ఒప్పిదము. మొ. స్వార్గమునం దిరి వర్జ్య కము వాపునకగు వాపిరి, అర వర్గకము నాయక 

శబ్దమునకు భానంబునందగు. నాయ (కరము. కారవర్థకము చెలినయములకు ఛెసము 

నందును నుడికొలతలకు స్వార్థ మునందును నగు.  ఈకశారమునక్రు. గొన్నియెడల 

గ కారంబగు. వెలిగారము నయగారము నుడికారము, కొలగారము. చలికి మిరివర్ల కము 

సాార్థమునందగు, చలిమిరి, టివర్షం బొండునంత్య వర్గ ౦బునకు ఫెవంబునందగు. ఒంటి” 

అని త్రి లింగలతణశేప మోానూరి స్వార్ధ ముననగు కద్ధిత పృ త్యయసందర్భమును నవ 

కించుట నరయునది. ఇవియెల్ల నూరి స తద్ధితసూ త్ర మునకు విపరణములు గాం 
దగును, 

కాక _త్సీయవర్ణ కంబులు పుం స్వ్రీత్వంబుల మతుబర్గంబునం 

దాటాదులకగు. ౧౧. 

కాప వప్రత్యయాంతంబునకు మగాదిగణగణనంబునం బేసి డుజ్జగు- 

ఆట కాయడు-ఆటక తియ. ఆట-అడవము - ఎమ - ఓీయారను-కటరి - 

కొల్ల _ చెలిమి- చేరువ-చారన - జట్టి-జాజర - జూదము. తిండి _ తేర- దొద్ద- 
నీటు - నే_స్హము - బేరము -వగ-విలు - వెచ్చము - సొగసు - ఇత్యాదు 
లాటాదులు, 

టీ. ఆట మొదలగు శబ్ద్బములకుం బురుషం డర్భ మైన ' కా అను (వృత్యయమును 
శ్ర్రీయర్భమైన “కత్తియి ఆను వృత్యయమును మశుబర్థమున నగును, పుం _స్త్వ్వమనంగా 

బేరుషత్వము. ఫపుంస్త్వమని భావము, స్త్రీత్వమనంగా ప స్ర్రేయొక్కధర్శము. స్త్రీశ్వమని 
తాత్పర్యము. మతుబర్థమనం గా. గలవాండు లేక కలదో యనునర్థమున నని "యర్థము. 

మతుబంతమగు శబ్దము ప్రురుషచా* చక మైనం గలవా౭ండనియు 'స్రీవాచక్షమేని లది 

యనియు నర్థము గలిగెడిం గానం గలవాండు గలది యనునర్థ మున నని యర్థము 

బ్రాయంబడెను, అచ్చు తెలుంగుశబ్ద ములకు లింగము లేమి నాటాదులచేం బురువుండు 
పోధ్యుం డైన కావర్ష కమును స్త్రీ బోధ్యురాలైన క్రత్తియ పృత్యయమును గలవాండు 
కలది యనునర్థమున నగునని ఫలితము, కావ్రృత్యయము మగాదిగణవఠితమగుటం జేసీ. 

1 
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యాచ్చికము క్షీ చే చేతదంతమునకు డుజ్జగును. కాన నిది పీదప డుమంత కార్యముల 

నం బెడీనని కాపృత్యయంబను నీ క్రింది సూరివివరణమున కఖిప్రాయ ను, ఆటవాజడీని 

"కాటకలవాం డనునర్థమున సీవిధి చేం గావ్రృత్యయమును. ఆచ్చిక్రము 4 3 డుజ్జంను 

గలిగి యాటకాండను రూవమేర్చ ణెడి, ఆట;---దీని కాటగలది యనునర్థమున “క తియ 

అను ప్రత్యయము గలుగ “ఆటక్షత్తియి అనియు నియకుమాటు7గా నామాంతమున 

"కెత్వమైన “అటక త్తె” అనియు రూవము లేర్పడును. ఇందు మువర్ష్శ కాంకములగు వాని 

మువర్హ కము తద్దితవృత్తిని లోపించుటయు జూదమను నుదాపహతికి వకీర్తము 2] చే 
మ య జారి Wg 

జూజగాండను రూపాంతర మేర్పడుటయు గమనించునది. ఇటే తక్కిన వూవ్యా 

యులు. 

కాక త్రీయల కకారంబునకు గకారంబు కొండొకచో 

గానంబడిరొడి. ౧౨. 

అంద గాడు - అందగ_్సీయ - కొంజెగాండు - కొండెగ తియ. 

ఇర గాండు- బేరగ_త్రియ-ఇ త్యాదులు. 

టీ, మతుబర్థ మున. బుంస్త వ స్త్రీ క్వముల విధింపంబడిన కాక త్తియవర్థ కముఆ 

క కారమునకు గకారా దేశము కొన్ని చోటులం దనంగాం బృయోగములం దల్పముగం 

7గానంబడుచున్నదని సూశ్రార్థము. కాక ల్తియల కకారములకు గకారా దేశము సార్వ 

లె కము గామిని మాందుమిక్కిిలి కకారరూవమే బసుుళముగం ,బ యోగదృష్టమగు 
లో ల లు 

ఈతను దీనిని గనడదవా బేశముగం దెలంువ నవకాశములేక సూత్రాంతరము చే శాసించుట 

చప్కసక్షమయ్యెనని (గృహించునది. అందము పా కాండు=అంద గాదు. (క్రీ,ందియు దాహరణ 

ముల ననుసరించి మువర్ణకలోవము తద్ధితవృ త్తిని దోంచెడి వదములమోంది కకారములకే 

గ కారాబేశము చూవట్టునని వెప్పందగును. ఇటై తక్కు0గల న్రాహ్యములు. “కాండ 

క్రాడుర్భ వేదిండుః” అని యాధర్వణము గాండనుదానిని. బై విషయము ననుసరించియే 

-కాండనుదానికన్న ఖిన్నముగాం బేర్కొ నె. 

కాక త్రియలు కొండొకవానికి స్వార్థంబునం జూపప్రెడు. ౧౩. 

జా. _ నూ, 

చలికాండు- చెలిక త్తియ, హోగ్దడి రాండు- పెగ్దడిక_త్సియ. 

వ తారంన వ ము కాక తియవర కములు రెండును మతుబర టి, వృవూర్వనూత్రో క్ష వ్ర కార కాక ట్ర ల లం బర్థ 

మండే గాక స్ర్రాతివది కార్థమందును గొన్ని శబ్దములకుం గలుగుట వృ యోగములం. దగ 

కకడునని సూత్రార్థము, వెలికాండు (చెలి + కాడు. చెలి + క _ర్లియ=చెలిక త్రై. ఇట 
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చెలి కాండను దానికి చెలిమగలవాండని యర్థము గాక మిక్రు, డనియే యర్గనగుటను 

నిశ్ల చెలికత్తె యనుదానికిం జెలిమికలది యని యర్థముగాక సఖియే యర్థమగుటను. 

గాక తియవర కములు స్వార్లమున నే యయ్యెనని "తెలియునది. ' హాగడిీ:--చఈశబ 
ఎలి (వా) థి ౧ a 

మునకు 15 చే నీ పృత్యయము గలుగ హౌగ్ల్గడీండనియు రూపాంతర  మేర్చడును, 
ఆచ్చికము 4 3 డుజ్వర్థ కమగుటను స్మరించునది. 

కావగ కంబు తిర్యక్కులకుం గానంబడిదొడి. ౧౪౮. 
tC) 

ఇబ్బంది గాడు - ఓఒంటిగాడు - కొమ్ము కాడు - పరికాండు.. 

ఇత్యాదులు మృగవి శేష వాచకంబులు, 

టీ, ముందుపేర్కొనినప, కారము కాప్యత్యయము వుం స్త సమునంబేగాక తిర్య 
జా అగ ఎక్క * Pet గాషచకములకును నగుట (సృయోగదృష్టమని ను త్రార్థము. పురుష వాచకములేశే గాక 

వశువాచకములకును కావర కము గలుగుట కవి వ యోగములంబటి సాధువగునని తొత 
రా ల లు ఎ 

రము. ఇబ్బంది గాండు, ఇబ్బంది శబ్దముమోంద నీవిధి వేం గా వృత్యయమును 12 వే 

గకారమును నయ. (చిజుతపులికిని బెద్దపులికిని బుట్టినది)ఒంటి గా డు=పంది.ఒంటి శబ్ద ము 

మో౭దం గాడు వత్యయము 12 చేం గశారమును నయ. ఒంటి కాండనియు 12 చే 

గకారము గలుగని ప్రయోగము గానంబడియెడి, కొము కాండు=అడవిపంది. పరికా౭డు= 

తెగకు బ్ర థానమగు చేనులన, (గుంపునకు మొదటనుండి గుంపును నడపునది) ఇట్రై 

మిగిలినవానిని గృహించునది. మతుబర్గమున నే తిర్యక్కుల కీకావృత్యయమని పద 

వ్యుత్చ త్తి ననుసరించిన విశదమయ్యెడణి. 'కాపర్థక మేగాని కత్రియవర్థ కము తిర్యక్కులకం 

గాదనుట వరిశేప న్యాయమున స్పష్షము, ఆచ్చిక 4 చే డుజ్వర్హకము. 
లు దం 

అటవుటాదులరు మతుబర్గంబునం దీవర్లకంబు 

పుం_స్హ్టంబునం దగు ౧౫. 

ఈవ్రత్యయాంతంబు మగాదిగణంబు. అటమటీండు - కమ్మతీండు. 

అటమటము - కమతము - కన్నడము - కొండెము - బానసము - బూట 

కను - మందడి - మన్నెము - సుంకము. డఉీక్కివంబునకు వలోవంబు 

నగు. ఉక్కీండు - ఇత్యాదులు. 

టి, మతుబర్థమనం గలవాండను నర్ధమని ముందె నీరూపిసతము. ఫుంస్త కమున( 

బురుషత్వముననది యు!క్తము. ఆటమట మొదలగువదనులశేం బురుషుండు. వాళ్యుం 
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డైన “ఈి అను ప్రకయము  కలవాండను నర్గమున నగు. ఈపృత్యయము మగాది 

గణ వరఠికమగుట చే నాచ్చికము 4 చే చేతదంశతమునకు డుజ్యార్ల కమగును. అటమటము, 

దీని క్లీవిధిచే నీ పృత్యయమును నది పరముగా సమాసము జైన్ వే ములోవంబును నాచ్చి 

కము శ చే డుజ్వార్ణకమును నగుంగాన “అటమటీండు” అని రూవమేర్పడును. అటమట 
మన మోసముగాన మోసముగలవాండని యటమటీం డనుదాని కర్ణము చెప్పవలెను, 

ఇ్రై మువర్డ కాంతములగు నీగణమునందలి శబ్దముల కెల్ల సవ ప్రత్యయము వరము7ా 

'మువరలోవ వంబును దద్ధి తాంతంబగుట నీ వ్ర త్యయాంతమునకుర ద్రా తిపదిక సంజ్ఞ యు 

వినన. నాచ్చికము శీ చే డుజ్వర్భకమును నగుట నూహించికొనునది. ఊక్కివము 1 ఈ:= 

ఈశబ్దమునకు వృత్తిని ములోవ మే గాక వలోవమును గలి శెడి. అట్లు గానిచో నుక్కి 

వీండని రూవము గావలనీవచ్చును. కాన నీ కింది చిన్నయసూరి వివరణ చాక్యముంబట్రి 
(UU లు 

వృత్తిని లోవంబును జేయ “ఉక్కి.వము - ఈ= ఉక్కి_ + ఈ: అవదాది స్వరసంధి 

చేయ 'ఉక్కీ.' ఆచ్చికము 4 చే డుబ్వర్హ కముగా ఉక్కీడు.) డుమంతములకు న్యాగ 

మాదులును ముగంతములకు ము గాగమాదులును స్తీ సమములకు విభ క్తిలో పాదులును గార్య 

ములు విభక్తి పృకరణాము ననుసరించి యూవ్యాములు, 

ఈ ప్రత్యయంబు కొన్నింటికి స్వార్థంబునందగు. ౧౬ 

“మొక్క_లీండు - కల్ల రిడు, 

టీ. ముందు ఖెప్పినరీతిని ఈ” అను వ్రృశ్యయము పుంస్త్వమున మతుబర్ధమునం బే 

గాక స్రాతిపది కార్థమునందును గాందగునని సూ్రార్థము. మొక్క.లి:== దీని కీవిధిచే 

స్వార్థమున సవ వ్రత్యయము. “మిక్కలి 4-ఈ' అవదాదిన్వరసంధి. మొక్కలీ. తద్ది 

శాంచమగుటం ప్రాతివదికసంజ్ఞ యం నాచ్చికము 4 చే డుజ్వర్ల కమును నగు. “మొక్కు. 

లీండు.” మొక్కల యన శూరుండని యర్థము. మొక్కులీడు నన శూరుండనియే 

యర్థముగాన నిట నీవ (వ త్యయము స్వార్థమునం చె యయ్యెనని యెంచుచది. ఇట్టా “కల్లరి- 

ఈడకల్లరీ-కల్లరీండు అనుదాని (వ్మక్రియ నెణుంగునది. క్మాపృత్యయమెనం. గల్లరి 

కండని రూవము గానో ఫును. ఇట్లు. శ, యోగ దృష్ట్రంబులం సాధ్యంబులు, 

ఆరివర్ణ కంబు మతుబర్గ్భంబున జాలాదులకగు, ౧౭. 

జాలరి _ ఒజుపరి. జాల'- ఒణివు - కల్ల - చదువు - జూదము- 

టక్కు - తగవు - తీరువు - అెంవు - తెరువు - నేరువు - నుతకము- వెరను- 

వేట - సిగ్గు - సుంకము - ఇత్యాదులు. 
త్తే 



870 బాలవ్యాకరణము 

టీ, జాల మొదలగు శబ్దములకుం గలవాండు గలది యను నర్థమున “అరి అను 

వత్యయమగును. మువర్గ కాంతముల ముపర్థ కము వృత్తిని అోవించోననియు నవదాది 

స్వరసంధి జేసీ పకృతి ప, క్యయాద్యచ్చులకు సంధి నిత్యముగం జేయవ లెననియం ముంభె 

యుక్తము, “జూల + అరీ=జాలరి ఇట్లై తక్కిన వాని, వ, (క యను గమనించికొనునది, 

వలగలవాండని యర్థము గాన నరివ (వృత్యయము నతుబర్థమన్ నయ్యు ననుట స్పష్టము, 

శబ్ద్బ్దరత్నాకరమున నిది శకటశేఫంతముగ నుదాహృరము. మజియు శకట రేఫాంత 

మగు గద్దజీశబ్బముమోంద6 గావ త్యయము చేయంబజిన గద్ద ఆి కాండను రూపమును 

నుదావ్భాతము. అఆ ప్రత్యయముమాంచ స్వార్థమున క్యాపృత్యయము గల్లిన రూవ 

నుని గ్రృహించునది. ఇట్టే తక్కుంగలచాని వ్య క్రియను గమనించునది. 'ముతుబర్థమునం 

దరివర్ణకము _ పరమగునపుడు స్రాూజసొన్నముల కడయచ్చునకు వై కల్పికముగాను 

నిత్యముగాను దిర్ధృంబగనని శ్రి లింగలత ణశేవము, పూజారి. ఫూజరి-సొన్నారి-సొన్నరి' 

అని దీనిని బూరించుట నరయునది, 

బ్రవర్గకం చోయారాదులకు మతుబక్థంబునందగు. ౧౮. 

ఓీయారి - అక్కనీ. ఓఒయారము-అక్క_సము - కడలు-చాగము- 

బో గము-తవుకము-తుటారము-బం డారము - బి త్తరము - బిటారము- 

'బేహారము - మచ్చరము - మిటారము - విన్నాణము - వెక్క_సము - 

టీ, ఓమార మొదలగు శబ్దములకు ఇవర్గ కము మతుబర్థమున నగుకు. ఓీయార4. 

ఇ= దయారి. ఒయారముగలవాండు ఒయారముగలది యిని యర్థము, అవదాదిస్వర 

సంధి నిత్యము, స్త్రీ రీ శమంబగుట (బ్రథయమెకవచనలోప ము, మువర్డ్య కాంతముల మువర్ధ కము 

లకు సమాసము rs చే మువర్ణ హవ 0౦ బగుటను నముజువరాదు. ఇట్లు చక్రీయ నెల్ల 

వానికి నూహించిఫొనునది. ఇందును బూర్వనసూ తృమునను న్స స్తేగ్టపురుషత్వవివళ చయ 

మిని, గేవలము మతుబర్గమున ననియే యనుట సీను, యథా, ప్ర యోగంబుగ నర్థము 

తవర్శకంబు కులవాచకంబునకు స్త్రీ వాచ్యంబగు 

నపుడు ముతుబర్గంబునందగు. ౧౯, 

కొొటఅవత - చాకిత. ఫొజువ. చాకి - బోయ - వానే. ప్ర ఆ 

సాలె - వ త్యాదులు కులవాచకంబులు, 
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టీ, స్తీ బోధ్యురాలగునపుడు మతుబర్థమునం గులమును బోధించు శబ్బమునకం టె 

'తీఅను వ త్యయము గలుగునని సూతార్ణము, బాకీ: దీనికిం జాకలికులముగల యాడు 
Uy (UP 

దనునధమున “తి అనువత్యయము గలుగ చాకితి అనురూన మేర్చ్పడును. ఇళ్లే 
థి Uy క 

రకల వా 
కొఅవ-మాలావ్రే, -సాలె “మొదలగువానికి 'త వత్యయమువే న్ ఆవత-మాల త-వేత- 

సాలెత ముూదలగురూపము లగుట నూహించికొనునది. కొజణివ యనం దక్కు.వగానం 

దక్కు_వజాతి యాండుదని కొణవతశబ్దమున కర్థము, క్రీందివిధి చే “మాలతీ యనుదానికి 

“మాతెతి యనియు రూ పాంతరమగటమక గమనించునది. 

తవర్ణ కంబు వరంబగుచో నొకానొక-నో నెత్వంబు చూప సైడు ౨౦. 

ఇంచెత _ మూలెత. 

af జ | అలో టీ, వూర్వస్తూత్రముచే నైన తవర్శకము పరమగుచోం బ్రకృతితుదియచ్చునకు 
“ఎిఅనునచ్చా దేశమగుట యగవడును. మాల4త=మాల శాఎ శాత, అవదాదిస్వరసంధిచే 

“మా లెళీ యని యగును, ఇట్లే 'చెంచుక=చెంచు + ఎ4త=చెంచెతి అనుదాని ప క్రియం 

గవమునించునది. మతు బర్థమునందుం 'చేంచునకు. దవర్హ కము కరంబగు చో సశర్దంచగునని 

శాసించి త్రి లింగలత్ణణేషము చెంచిత యని యుదాహారించి గ్రాన్యుజినుల పొటలందుం 

“జెంచీతకి యని యికారదిర్ధ ౦బు వినంబడియెడినని వివరించి చసూణముంజూపుటం 

గాంచునది. 

యువతి విటీ రజస్వలలు గు బ్బెత మిండత ముట్టుతలు 

నాంబడుదురు. ౨౧. 

స్పష్టము. 

టీ. సంస్కతమునందలి ధమువతి యనుశబ్దమునకు సమానముగం _ 'బెలంంగున 

గుబ్బెతయనియు విటీశబ్బమునకు *సమానముగ మిండత యనియు రజస్వలా శబ్దమునకు 

దుల్యముగ ముట్టుత యనియు6 చెలుగున రూవంబులుం నంభవించునని సూత్రర్ధ ము, 

తవర్థ్య కము కులవాచకములశే మతుబర్గ నున విహితమగుటంజేసీ గుబ్బ-మిండ-ముట్టుశో'బ్ద 

ములు కుల వాచకములు గామి నియమమునకు సాధ్యము గామ్ని సీశబ్బములు నివతితము 

లయ్యొ, గుబ్బెత యన యావనవతి' యనియు, మిండత యన విటురాలనియు, ముట్టుత 

యన రజస్వలా స్రీ యనియు నర్భములని ఫాపము, నిజముగ నాలోచింప గుబ్బలుగలది 

గు బృెతయనియు, మిండండు గలది మిండత యనియు, ముట్టుగలది ముట్టుత యనియు 

నర్థము నిశదమయ్యెడిం గాన మతుబర్భమునం గులచాచక ములశే గాక యికరములకును 

భవర్థ్యక మగుననుట లెస్స. 



వ్ర్/ల్ల బాలమవ్యాక రణము 

వగాదులకు బహువచనాంతంబులకు స్ర్రేవాచ్యం బగునపుడు 

వముత(ర్థ ంబునం దాండవర్ల కంబగు,. ౨౨. 
గ్గ క 

వగలాడి, వగ - చిన్న _ కులుకు _ వన్నె - దోోమ్లు - ఎమ ణు 

త్ర తస్బాదులు వగాదులు. 

టీ, వ (పృథమాబహువచగాంతేములగు వగ మొదలగు శబ్దములకం టెం గలది యను 

నర్భ మున స్తీ బోధింపంబడునపుడు “అండి” అనునర్థబిందువు నడుమను గల వ (ప,త్యయ 

మగును. వగలం--ఆండి=వగలా డి. చి న్నెలం అండ ఎచిన్నెలాయి. కులుకులు - ఆందిజకులుకు 

లాండి అవదాదిస్వరసంధి నిత్యము ఇ్లై తక్కి నవూవ్యాూములు. బపహువచ నాంతముల 

కనుటం బేసీ యేకనచ నాంతములకుం గాదనియు వృత్తిని బహువచన వ చళ్చేయ మునకు | 

ల వంబును గాదనియు శ్ హించునది. స్రీ వాచ్యంబగునపు డనుటం జేసీ మత్వర్థము 

గల్లినను నాండుది యర్థము గాకున్న నీయాండివ (వృత్యయము గలుగదని సంఖావించునది, 

వ గాదుల చే బురుషండు చోధ్యుడయ్యె నేని మక్వర్శ మున దరువాతిన్యూ కృమునే 

నా కారంబగుటను గమనిం చునది. 

వగాదులకు బహువచనాంతంబులకు. బుం_స్హ ఏంబున ముతుబర్భ 0 

చొకారంబగు. ౨౩. 

ఆప కతఇయాంతేంబు మగాదిగణంబు, వగలాండు-చిన్నెలాండు, 
TD 

టీ. బహువచనాంతములగు వగాదిశబ్బములకు మత్వర్థమునం బురుషవాచక్రము 

లకు 'ఆ'అనునదంతమున కాదేశముగ నగునని సూత్రార్థము, అప, త్రయము మగాదిగణ 

వఠరిత మగుటచే చేతదంతమునకు డుజ్వర్థక మాచ్చికము ౫ చే నగుంగాన వగలుబఅజు 

వగలా=వగలాండు. చిన్నెలు గా అ= చిన్నెలా=చి న్నెలాయడు.” అనురూవము లేర్పడును, 

ఆప్ప క్యయమును బహువచనాంతములకేగాని యేకవచనాంతములకు గాదనుట 

స్పష్టము. 

ముక్కులో నగువానికిం దదభావధ్యోతకంబయి మతుబర్థంబునం 
ధి(డివర్ణ కంబగు, ౨౮. 

ముక్కి_(డి - ముక్కు. లెనివాషడ నియర్థము ముక్కు - వాలు = 

వెరను - సిగ్గు- ఇల త్యాదులు ప్ర, వ యోంగంబుల సెటుంగునది. 

ట్రీ ముక్కు... మొదలగుశ బ్బములకం టే మతుబర్థమున 'ముక్కుమొదలగువానీ 

జేమిని చెలుపుచు “ఇండి అనువ్రశ్యయమగును. ముక్కు. --ఇడి= ముక్కి-డి, అపదాది... 
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స్వరసంధి. స్రీసమంబగుటం (థయమెక వచనలోవము, ముక్కు. లేని వండని యర్థము, 

ముక్కు.గలహాండను దానికి వ్యతి రేకమగు నర్ధ్థమును బోధించుచున్నదిగాన మళ్వర్థమునం 

దదఖఫొవదో్యోతకం బీ యిండివ (వత్యోయమని యేణుంగునది. ఇట్లే వాలుషషండి=వోలిండి, 

"వెరవు శ ఇండిజ వెరపిండి. స్ట ఉఇండిసిండి' అనువానిప్కక్కియను. గమనించునది. 

'ఒకానొకచో మతుబరమున నవర్ల కము గానంబడియిడి అని త్రి లింగలమ్ణశేషము 

“దివ్య లేజంబునవాండు = దివ్య లేజముగల వాండు"అని యు దాహానించి యీముక్వర్థ క 

ద్ర క్యయసందర్భ మును బూరించుట నరయునది. మణీయు ' చెడుగు-దుడుక్ష-స్డుపులకు. 

బుంస్త మున మతళుబర్లం బకారంబగు. చెడుగండ్హు దుడుకండు-నిడుపండు అనియు, 

'ఇదవర్ణ కము కొ వ్యు బెట్టులకు మతుబర్గమందగు. కొ వ్విదము - బెట్ర్దము 'అనియంం 

శాసీంచీ యుదావారించి నూరి యామకు బర్థనందర్భమును సవరించుట నరయంన ది, 

ఇవియెల్ల 99 తద్ధితసూ ర్, మునకు వివరణములు గాందగును, 

నూన ంబున శేకత్వంబునం "దండా డ్రువర్ష కంబగు. ౨, 

తూమెడు - ముంలెండు _ ఎల్తెడు - విసెడు - జెనెండు - 

మూ రెడు - కుంజండు - గంపెడు, 

టీ, “మానార్హాన్ని త్య మేకత్వ మెడు  స్యాత్సరిమాణశే' అనునది మూలము, 
పరిమాణార్థ మునం జచేకవచనాంశముపె 'ఎండూ అను వ పృత్యయమగునని సూత్రార్థము. 

జవరిమాణ మర్థము గాంగల శబ్దమునకం టె ఛేకవచనముమి(ద నెండు ప పృత్యయము గలంగ్గు 

నని భావము. “పరిమాణమన కొలంత తూము: ఇది పరిమాణార్థకము. సీన్ శేక్రత్వమున చెండు 

సృకగియ మోవిధిచేం గలుగ “తూమెడు అని రూవ మేర్పడును. ఒక్క_తూముపరిమాణ 

మని యేక త్వమనుటంచేసీ యర్థము గలిగెడి, ఇళ్లే తక్కి-నవ్రావ్యాములు. మానార్గకశబ్ద 
ములు విశేషణములుగాన నిక్టబహువచ నాంతములగు 'ఛాన్యాదివాచక ములకు విశేషణ 

ములగునపు డె;డువ్రత్యయము బహువచనాంతములగు మా గార్గక శబ్దములకుం గలుగునా? 

లేక యవి యొపుడును నేకత్వమున నే యెండువ పృకయము నేందునా? విశేవ్య విభ క్రి 

పీని కగునాగాదా! యను సందేహము చిన్నయసూరి సందర్భమునుబట్రి గలుగునని తలంచి 

కావలయుు( ద్రిలింగ లశ్ణ శేషము “వరిమాణార్లమునం బ్రథ మెక వచనమునంద యొడు 

వర్థ కంబగు; విశేష్యము ఫీన్న వచన విభ_క్షికంబయయ్యు మాగార్భకశబ్దములమోందం బరిమా 

ణార్జమునం బ్ర థమైకవచనమునందే యెడువర్భ్శకము వచ్చునని యర్థము. మూరండు 

తోక, తూ మెండు బియ్యము, పుర్రెడు తవిదల్కు పు'టైెండుతవిదలకు "రండుపుట్లగింజలం 

అనిశాసించి యుదాహరించి యవాసందర్భృ మును సపరించెను. నికత్వమున ననుటంబట్టి యు 

నుదాహరణములంబట్టి యు నియర్థము నూరి యాసందర్శమును బట్రియ యుగ డంపనగునని 

త్రోేంవెడింగానం శ్రి లింగలతు ఉశేషో క్రి స్పష్టైర్థమనందగును. 
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ఎండువర్ధ్యకంబు వపరంబగునవ్పుడు లివర్ణంబు లోపించు. ౨౬, 

కమి కెండు-కొడి దెండు-దోనె(డు-వీడికెడు-ప్రుడి నెండు-సం చెండు, 

టీ. పూర్వన్యూతృముచే నగు నెడువర్ణకము పరముగా బదములతుది నున్న 
లివర్జ్యము లోేపించును. కమికిలి + ఎడుజకమి కడు, అవదాదిన్వరనంధి నిత్యముగ నగును, 

ఇవి్షథిక విషయములు లిపర్ణాంళమానార్గకములనుట స్పష్టము, “పృసృ త్యా చేర్జి వర్ణ న్య 
లోవశ్చ పందృళ్ళ తే” అనునది మూలము, 

దభ్నార్థ ంబున బంటికొలందులగు. ౨౭. 

మాంశాలిబంటో _ మోంకొలీఫొలంది, ఆజ "మ్థుబంటి - జొమ్మ 

కొలది, 

టీ, సంస్కృత వ్యాకరణమున. 'దన్నుచ్” అను ప్రత్యయము వరిమాణార్థ 

మున విధింవంబడినది. *దఘ్నుచ్” అనుదానియందలి తుది "స కారవ్యంజరము లోక 

చుటచే “దఘ్ను* అనునది యేర్పడెను. కాంగా దఘ్నుచ్ ప్రృత్యయార్థ మునం 

దెలుంగుశబ్దములకు “బంటి - కొలది” అనునవి యగునని సూత్రార్థము. "మో6 కాలు: 

దీనికిం బ9ిమా ణార్భమున బంటి యీావిఢిచేం గలుగ తద్ధితవృ త్తియం దికార మువవిట కీ 

ప్రాతివదికమునకుం గా మోం౭కాలిబంటి యనియు, కొలందిగా ' మో.కాలికొలంది యని 

యు రూవము లేర్పడును. ఇటే లొ మునకు బంటికొలందులచే 'భోొముబంటి, జమ్ము 

కొలందుిలనురూవము లగుట నూహిం చికొనునది, “సంస్కృృతపదములమోంద “దన్ను చ్. 

ద్వయనచ్ మొదలగునవి వరిమాణార్థము నం గావలసీయుండం 'చెలుగువిభ క్రిచిహ్నితము 

లైన తత్సమములమోందంగూడ సీబంటియే యగువడుటం జేసీయు సూరి యాచ్చికములనే 

యుదావారించుటం జేసీయు. ద్రిలింగలవీణ శేషము, 'దన్నూ ర్థంబునం చెనుంగుపద 

ములమో౭దను బంటి గానంబడియెడి. కటిబంటి అని శాసించి యుదావారించి నవరించె, 

కొని త్రిలింగలత్ణశేషము ఫోొలందిమాట తలం౦ంవమికి: దత్సమములకు దన్నూ ర్థమున్య 

బంటియే ని కొలంది గలుగదని యనుమానించెనో లేక కొలది యర్థవచ్ళట్టమగుటం 

దత్సమాసముసా ధారణమని యెంచెనో కారణము తెలియకున్నది. మజియంం బ్రాచుర్య 

మనంగా విస్త ృత్యర్థమున సంస్కష్భృతపదములమింద వి కారార్థమున నయ్యెడి మయట్స) . 
తయము "తెనుంగుపదములమో౭దను గల్లుటను నూచింప ప్రారుర్యార్థముకం చెనుయగు. - 

పదములమోందను మయట్స్రత్యయము చూపడు, తనమయము =  తమమయమ్ము.. 
ప్రోవులమయ ము” ఆని శాసీంచి యుదావారించి యీాసందర్భమును బూరించట్ట 

గరయునది. “మూ తోదస్నే శు బంట్యాదిస్తళః పూర్వ త్ర నః కష్షచిల్? అను నాద. 
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రణము నూంతగం గొని యోాసూ త్ర మును ప్రౌఢ వ్యాక ర చించెననుట స్పష్టము, 

మాత్రవదము ' సొంస్కృతికమని విడిచెననితోంచెడి. అయినళు నవర్గక్రమును విధించుట 

మాని ముక్కున బంటి మొదలగు వానిని సాధింవకుండుట విచార్యము, 

అక్రవిశషంబుల వర్ణ కాంతరంబులును మహత్ప్రయోగంబుల 
నిణుంగునధి ౨౮. 

వముంటవమారి _ తిండిపోతు = తాచ్చీల్యంబున వూరి పోతువర్ల 

కంబులు. అడప-తంబూలకరండవాహపీ-మతు బర్భంబునంద ప్ర ప త్యయంబు. 

వెండ్రము_ఊాఢ- పెండ్లి శ బ్దంబునకు మతుబర్థంబునం దము వ వ్రృత్యయంబు, 

ఇత్యాదు లూహ్యంబులు. 

బ్రది తద్ధితపరిచ్చేదము. 

టీ, అర్థవి శేషంబులందగు "శీషించిన యావయా పృకయము లనంతములగుట 

కలీ బధ జ 5 జర శ మ కవివ, యోగముల ననుసరించి వానిని జెలిసీషఫొనవ లెనని సూత్రార్థము గ్రంథ 

చబాహుళ్యము సూత్ర బాహుళ్యముచే సంభవించెడి. ఇంతియగాక యొక్క_గుమి యొక 

వత్యయమునందక యొక్క_కశబ్ద మొకొొ-క ,పృత్యయమును బడయుటను నట్టివి 

యనంకములగుటను చెనుంగు వ్యవవారస్థమగుటను నట్టివి కాల క మమున ననంతేము లై 

కావ్యములం దో౭చుటను వానిని మవోకని వృ యోగములంబట్టి యెటుంగవ లెనని నూరి 

శాసీంచె. ఎల్ల వానిం జక్క-ం బెట్టె సాధుత్వ మొసంగు సూత్ర, మొకొ._కటి వ్యవవోరస్థ 

మగు భాోషయందు వెలయు (గ్రంథముల భావకు సంబంధించిన వ్యాకరణములలోః 

బ్రతివరి చ్చేదమున నుండుట యసంగతము గాంజాలదు.  మంటమారి:---ఇట మంటశబ్ద 

మునకు మండునట్టి న్వభావముగలది యను నర్భమున మారి పృత్యయ  మయ్యెననియుయ 

దిండి తీనునట్టి  న్వభావముగలది యను నర్ధమునం దిండిశబ్బ మునకుం బోతు సృత్టయ 

మయ్యెననియు దాన మంటమారి - తిండిపోతనురూవములు గలి గెననియం నఖి వ్రైయము. 

తచ్చీలధర్మము తాచ్చీల్యము. అదియే దానికి సవాజన్వభావమని భావము. అఆడవమనం 

చాంబూలపుం బెట్టి. 'తాంబూలపుం బెరా గలది లేక కలవాండు అడవ శబ్ద వాచ్చులు. 

_ . ళీ జగ టు ఆడవము + అ:---మతుబర్థమున ఆ అను వ, త్యయ ము. తద్ది తవృ త్తిని మువర్ష్మ కలోవము. 

ఆడవ_ఆ. అవదాదిస్వరసంధి. అడవ. ఇది తాంబూల పేటికను మోయు నాండు 

ఛానిచే బెస్పెడింగాని యట్టిపురుషుని బోధించునట్టు (మ, యోగములం దగవడకున్ను ది, 
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సూరి ఆ”ంబూలకరండవాహి యని యర్థము వాయుటంబట్టి యిది పుంలింగ శబ్బమని 

యెంచి తాంబూలెపీటికను మోయువ్యడని యమ తోచెడింగాని తాంబూల 

కరండ వాహివదము నణ్బ)త్యయాంతముమోంద వీపు త్యయముకల్లిన స్రీ స లింగరూవము 

గను నంస్క్ఫక వ్యాకృతి ననుసరించి సాధింవనగుం గాన దీనికిం ధాంబూలపుం బెట్టను 

-మోయుపురుముండును స్తీ యును నర్భము గానోపుదురు, అట్టగుటం చాంబూలకరండ 

వాహి యనుదాని కడపళబ్ద మడపముగల స్తీ క్ష ని చెల్బున దేయై వృయోగద్భష్థమగట 

చేత దాంబూలఫుంబె ట్రైను మోయ స్తీ స్త్రీ మోనియే యర్థము ెప్పనగును.. పుం స్త కమన 

_ నడపకాండని యుండనో పు. ఇెండ్రి అము: __అపచదాదిస్వరనంధి. “పెండ్లము.” పెండ్రికలది 

యనునర్గ మునన మత్వర్థమునం బెండ్లిశబ్ద మునకు “అము అనా వృతయము గలుగుట వేం 

బె రూపమయ్యునని సూరియఖి ప్రాయము, "పెంద్రిశబ్బముమోంద మత్వర్థ మున “అ 

సృకయమని యని పిదవ మువర్డ్ః కము. చేర్చిన బై. చెహప ము సాధువగుం గాని విళిష్టము 

స్త్ వాచకమగుటను నాచ్చికళబ్దమగుటను బృథమెకవచనము నిలువ నవకాశము 

శాస్త్రమాయకుండుటంటేసి మువర్ణకమును నిల్పటకు వీలులేక “ఆము వ్రత్యయమని 

మువర్ణాంతముగా వివరించెనని తోంబెడి. ఆదిశబ్దముచేం బ్రైఢవ్యాకర్త వివరించినవని 

ముందు నిరూపించిన యితర వ (సృ శ్యోయ ములు గ్రాహ్యములు, చకృతివృత్యయవిభాగ 

"మేర్పజణువరానిరీతిని నసుబంతములమిోి౭ద6 దవిలి యర్ధ్థవి శేష (వృకౌళన మొనర్సుచు, 

రన ట్రంటియ,ండునవిగాన వీనికి దద్ధికములినియు, వీని నబివక్టించు 

సీపరి చ్చేదమునకుం దద్ధితపరి చ్చేదమనియు. జేర్ణు గలిగియుండనోపును. 

ఇది తద్ధితపరి చ్భదము. 



క్రియాపరి చ్భె దము. 

శ్రీయ యన వ్యాపారము, వని, వ్యాపొారవాచకము , కి యాసంజ్ల కము, ధాతు 
(WU Gy 

వనునది (క్రియకు నామాంతరము. క్రియలను గూర్చి యైన గృంథభాగముగాన నిది 
ఢ్రీయాపరి చ్చేదము నాంబదె. | 

ధాతువునకు. ౧. 

వది యధి కారనూ త్ర, తంబు _ ఇంక నెయర్టిది యువ క్ర మింవంబడు 

నయ్యది థాతువున కగుననొ యొటుంగునదీ 

టీ. వదానికి దానున్నస్థలమున _ నర్ధోవస్థితి గలుగక తరువాతి విధి సూత్ర 
ములతోం గలియుట నర్థోబస్థితి గలుగునో యది యధికారసూత్రమని శా న్ర్రజ్ఞాం 

వ, దాయము. ఇది య్టి “యుధి కారసూ త మగుట నిచట దీని కరో వసి లి లేదనియు 
సంప్ర లు ల థ్ థి 
దరు వాతినిధినూ త్ర ములతో గలిపి యన్వయ మునందుటం జేసీ యర్థో వస్టితి నందు 

ననియు నట్టనట మోంద విధింవంబడు కార్యములు థాతువున కగునవనియం నిది యధి 

కరన్యూత్రమను సీ క్రింది సూరివివరణమున కఖిప్రాయము. 

వ రమానంబున లటగు. ౨. 
2 ర 

న_రమాన కి యావృ_త్తియగు థాతువునకు లడ్వర్ల కంబగు.వర్త 

మానంబునా. ఎ్రార బ్ఞావరిసమా_ప్టంబు - అప్పటికి ముగియకుండునది. 

టీ, వర్తమానమన జరుగుచున్న దని యర్థ్థ ము. థాతువున కనున దనువ ర్తించును 

గాన నద్దానితో వర్తమానంబునం దనుదాని కన్వయము గలుగు. ధాతువనం (గ్రియ 

వ్యా పారమని యర్థమని ముంచె యుక్తము, “అందు' అనునది యధికరణార్థ మున నెన 

స్తమో పృత్యయమని కారక్ష్మప్రక రణ మునుబట్టి స్పష్ట ము. కాంగా వర్తమానమందలి 

వ్యా పొరమునకు లట్ల్టగునని యర్హము తేళెడి. శబ్బమునకే వత్యయాదులు గలిగెడింగాని 
లు థి (ద WW 

వర్తమాన వ్యా పారమునకు6 గలుగుట పౌాౌనంగదు గ౪న వర్తమానమనుదానికి వర్తమాన 

కాలవాచకవునియు ధాతువునకనువాసికి వ్య పారవాచక మునకని యం నర్గమును 

గ్రహించి వర్తమానమునందున్న _ వ్యాపారమునందుండు ఛాతువునకు లట్రగునని 

యర్థము చెప్పనొవ్వ. వర్తమాన క్రియావృత్తి యగు ధాతువునకని ఫలితము లే లెడి. 
48 



878 బాలవ్యాకరణము 

జరుగు చున్న వ్యా పరమును బోధించు ధాతువునకంటె లట్టగునని భావము, శబ్దమువే 

మ శి కి జ నర్థము బోధ్యమగుం గాన నాయర్థమం దాశబ్దము వర్తించెడి నని గృహించి వర్తమాన 

శ్రీియావృ త్తి యను వివరణము వ్రాయంబడెనని (గృహించునది, వృ త్తెయన వర్తించు 

నది. కాని వ్యాపారమనునది పదార్గనిష్థము గాన వర్తమానమందను దానికి యోగ్యత 

ననుసరించి వర్త మాన కాలమునందలి వదార్థనునందని యర్థము చెప్పవలెను. కాంగా 

వ రమానకాలికమగు పదార్థ మునందున్న వ్యా పారమున నుండునట్టి ధాతువునకు లట్టగు 

నని యరము లఖింవెడి. కాన జరుగుచున్న కాలమందలి పదార్థ మునందున్న వ్యాపార 
ర a 

మును బోధించు ధాతువునకు లట్టగుననునది సూత, మునకు స్పస్థ్ర మైన యర్థమును బోధించు 

భావనని గ పొంవందగును, మొదలు పెట్టంబడి తుదినొందక సాంగుచుండుట వర్త 

మానశబ మున కర్ణము. కావుననే ప్రారబ్ధమె వరిసమా వీని బొందనిదనియు నవరినమా ప 
యు యా వాటి అవ్ 

మనుదాని కప్పటికి ముగియకుండునదనియు నూరి వివరించుట ను వస క్షమయ్యెడిః 

సో 3 అబ్బ గ జో “రత్నము (వ, కాళించు చున్నది ఈవాక్యమున వ ర్త మాన కాలిక పదార్థ ము రత్నము, 

దానివ్యాపారము పృకాళించుట. దానిని బోధిం చునది (వ, కాళించను ధాతువు, 

చ, కాళించుట ప్రారంఖిం చి ముగియకుండుట = యనంగా నిప్పటికిని ద్ర కౌళించుచునే 

యుండుట నువ్యక్త్రమయ్యుడిం గాన నిట వ, కాళించనునది ప్రారబ్ద పరినమా ప్ప 

వ్యా పౌరబోధక మగుచున్నది. జాతి వ్య క్టిలింగ సంఖ్యా కారకంబు'లేనును బ్రాతివది 

కార్గము'లే గాన ఛాతువు వర్హమాన కాలిక పదార్ధ వ్యా పొరబోధక్రమగుట యవిరుద్ధంబం 

లడాదులు ఛాతువులమోందం జేరి యెయర్థ ముల నువ్య క్తముం జేయ సావోయ్య కారుల 

యయ్యొడింగాన నిక్కముగం బరికిందం బ్రాతివదికమే వెయేనర్థములం (బి, కౌళితము 

చేయ సమర్థమను శా స్త్ర వాదము ననుసరించి ఛాతువునశే వర్తమాన కాలికవ దార్థ 

వ్యా పారబోధక తాశ క్షి గలదనుట పొనంాడి, 

భరాతంబున లిట్టగు. క్రి. 

భూత క్రి యావృ_త్తియగు థాతునునకులిడ (ర్ల కంబగు. భూ తంబు 

నా విద్యమానధ్యంసప్రతి యోగి - ముందుండి యప్పటికి లేకుండునది. 

టీ, ఛాతువునకను నధికారసూ త్య మిట కనువరించునుగాన భూకతమునందు. 

థాతువునకు లిట్టగునని నూత్రమగును. ముందుభెప్పినరీతి నే భూతమునందున్న పదార్థ 

మందలి వ్యాపారమునందు వర్తించుధాతువునకు లిట్టగునని సూత్ర్రార్థము గలుగును. , 

కాన గడచిన కాలమునందున్న పదార్థమునందలి చ్బ పారమును బోధించు ధాతువున 

కని సూత్రాఖిప్తాయము "లేళడి. భూతంబునాం గడచినదగుటం బ్రస్తుతము లేనిది . 



(క్రీయాపరి చ్చే దను. §79 

ముందుంటెడిది యని యర్థము లఫించెడి. విద్యమానధ్వంస ప్ర, వతియోగి యనం బ్ర స్తుత 

ముప్పుచున్న నాశమునకో శత్రు వని యర్థము. ధ్వంసమనంగా నాశము. నాశవపంగా 

"లేకవే*ేవుట రూవజుట. శ్ర తయా? యన శతు శత్రువు. వ్యతిరేకమని భావము, లేకపోవుటకు 

వ్యతిరేకము ఉండుట, వ్రస్తామ గల శేసిస వ్యతిరేకము ఫూర్వమున నుండుట గాన 

విదృమానధ్వంన వ్రృతియోగి భూతమనుట యొప్పెడి. ఫూర్వమున నుంకియుం బస్సు 

తము లేకపోవుట భూకమని ముందుండి యను సూరివివరణమున కభిప్రాయము. చేవ 

దత్తుడు వండెను. ఇచట భూశ కాలిక సదార్గము దేవదత్తుడు. తద్వాస్థాపారను 

వండుట, వండెననునది తద్చోధకము. ప్రన్తుకము వంటచేయమియు ముందు వంట చేయం 

టయం6 చెలుపుటతై యిట్టి వాక్యము వృయు క్రమయ్యెంగాన ప్ర వ స్తుకవచగాభావ వ్యతి 

శేకము భూతమనియు6 దద్చోధకము పండెననునదనియుం నిర్వచించుట ఫొసంాడీ. 

జేవదత్తుండు వండుచున్న కాలములో  వంటచేయికుండుట లేదు గాన వంటచేయ 

కుండుట వండుటకుం బ్రతియోగి యయ్మెడి. వర్తమానకాలి కాభావంబునకు విరోధి 

భూతమని భావము. 

భఛావిని లృట్రగు. రో 

భావి కియావృ_త్రియగు థాతువునకు లృడ్వర్షకంబగు భావీనా 

విద్భమానమన్రాగ ఖావప్రత యోగి అప్పటి కిం బుట్రకుండునది. 

టీ, ముందటి సూత్రద్వయమునందువ లెనే భొవిననుదాని కనువృత్తమగు ధాతు 

వునకనుదానితో నన్వయముగాన భొవియందున్న పదార్థమందలి వ్యాపారమునందు 

వర్టించుధాతువునకు లృట్టగునని సూత్రార్థము లభించెడి. కాన రాంబోవుకాలమునం 

దుండు పదార్థమందలి ద్య సారమును చెయ నటి థాతువునకు లృట్లగుననియు సూత్రాఖి 

ప్రాయము గలుగును. విద్యమానప్రాగభావ ప్రతి యోగి=ఒవ్వు చున్న ముందటి లేమికి శత్రువు. 

బప్పుచున్న ముందటి లేమి! శత్రువన వ్యతి శేకముు, మాందం గలుగును గాన నచ్చటికిం స బుట్ట 

కుండునదని సూరి వివరించుట యొప్పు. రాముందు రాలరులండు, ఇట రాము డింతకు 

ముందు రాకుండుటం బేసీయును నిప్పటికిని రాకుండుటం జేసీ ము నింతకుం దరువాత వచ్చు 

వాండగుటంజేసీయు రాముడు రా౭గల కాలమం దుండుపదా ర్థము. త దార్ట్ర పారము 

రాక. దానిని బోధించునవీ వచ్చుధాతువు, దానికి లృ్బట్రగునని సూత్తము 'జెల్చెడి, 

శోకృత వాక్యమున రామునిరాక యొక్క. లేమియే స్పష్టమయ్యుడిం గాన నదియె విద్య 

మానప్రాగ భావళబ్ద వాచ్యమగు. తత్చ్రతియోగి వానిరాకయే గావునను నది మోందం 

గలుగునదగుటచేశను నది భ విశబ్దచాచ్యమగు, ఈగతిే లూ తార్కి క వాక్యముల 



880 బాలవ్యాకరణము 

యర్గముల నరసికొనునది. బాలావబోధనై వ్రాసీన యిట్టి దేశ భాహెవ్యాకరణములలో 

లతణక ర్త తర్కా-ది పాండిత్య వ, కాళ కములగు నిట్టివివరణములను వ్రాయుట 

విచారము. 

తద్ధర్థానులందు లాట్టగు. ౫, 

తద్ధ ర్థాది క్రి శ్రయావృ ల్ల తియ గు థాతువునకు లాడ(ర్ణ కీంబగ్గు, 

కచ్చీలసంభవనా స సంప ప్న సాతత్టివర్హ రవమూన భావ్యాశీ రాదు లాది 

పద గ్రా హ్యాంబులు. 

టీ, ముందటి సూ (త్రములందువ లె నే తద్ధర్థాదులందనుదాని ననువ_ర్థించినధాతు 
వున కనుదానితోం సాక కద్ధర్హాదులందున్న ప దార్భమునందలి వ్యా సారమునందు 
వ_ర్టించుథాతువునకు లాట్ట్రగునని సూత్రార్థముక గ్రహింపవలెను. తద్ధర్థాది కాలిక వ దార్థ 

వ్యాపారబోధకమున కని సూత్రాభిప్రాయము. “తత్రాచార్యైః కాలమవివక్షీ_త్రైవ 

ధాత్వర్ణమాశ్రే, వివమో క్రియ లే, అత నీవ తద్ధర్మ ఇత్యన్వర్థా సంజ్ఞా” అను నవోబలుని 

వ్రాంతను బట్టి దీనికి గాలవివత్ లేదనియు ద్ర కలనులలో నేదాని వలనసీన 

దానిచె బోధిందగలదనియు గ్రహింపందగు. తద్ధర్థ మన దానిసవాజధర్మ్మ మనుట. 

రత్నము (వ, ౯'ళిం చుననుచో రత్నసహజధర్మ్మ ము (వ, కెళించుట గానం బ్ర, "శించుట 

సహాజిధర్మము. ఇటే సీరుపాణుననుచో సీరునకుం బ్రవహించుట సహాజిధర్థ్యము గాన 

నిట బ్రవహించుట సహాజధర్మ్మము, “తన్య ధర్మ స్తద్ధర్యః అని వ్యుత్స ర్తి, లేదా “సః 

ధర్మ యస్య స అనియేని వ్యుత్పత్తి వెప్పనగు. ఆధర్మము దేనికి గలదో యది 

యనుట, ఓ కానొక ధర్మ ముగల యుకానొక వదార్థేమని భావము. థాళ్వర్థ మాత్ర, మున 

సీలకారమగనని ఫలితము (చూ. అహోబలవండితీయ ము, శ్రీయ. 459 క్ ) తద్ధర్థాది 

యను సూ త్రమునందలి యాదివదము వేం దచ్చిలాది స సప్తమ గ్రావ్యూము. “తస్య కలమ్ 

అని లేక కర్ శీలం యన్య” ఆని వ్యుశ్స త్తి దీనికగు. దాని సహజన్వఫొవము లేక యా 

స్వభావముగలది యిని యర్థము, ఒజకానొకనస్వథావము గల యొకానొకవదార్థ మని 

తాత్పర్యము, ఇటే సంభావనాదుల కర్ణము నూహించికొనునది. అప్రాణిగతమగునది 

ధర్మమనియుం6 బ్రాణిగతమగునది కీలమనియు సంభావన సేయనగునని తోంచెడి. సంభావన 

యన నూహ., సంషృశ్నమన నడుగుట. సాతత్యమన నెల్ల పుడుండుట. సతతభావము 

సాతత్యము,. వర్తమానమన వాక్యము సృయోగించుకాలమున నుండునది. భావి యన 

బాక్యము చ్ యోగించు కాలమునకు దరువాత నుండునది, రాంబోవునదనుట, ఆశీస్సన 

దీవన, యాశీర్వాదము, ఈయేడు నాదిపదముచే స్వీ కార్యములు. ఇట్టు పలసీనకాలము 



(క్రియాపరిచ్ళేద ము వీర] 

నెటీంగించుచు నిన్ని యర్థములను బోధింవయగగల లకారముగాని నీలకారముం జెందిన 

తద్ధర్థ కాలికరాపములకు సరియగు రూపములుగాని సంస్కృతమున దో౭వమియు 

సంస్క తమునకంటెం చెనోంగునలోల యొకవిశేవనుని యిట చెన్న ందగు. 22 సూత్రము 

నొద్ద వీని కదాహరణములు గననగును. 

ఆశళ్శాపసం ప్రార్థన విధు లందు లూట్టగు. ౬. 

ఆశీరాదులందు ఛాతున్రనకు లూడ్యర్ష్యకంబగు. 

టీ, ఆశీశ్శావసం ప్రార్థనవిధులం దున్న వ దార్భ మునందలి వ్యా పొరమున వ_ర్టించు 

ఛాతువునకు లూట్రగును. ఆశీశ్శాపసం ప్రార్గనని భులందున్న పదార్థ మునందలి వ్యాపార 

మును బోధించుథాతువున కని ఫొవము. ఆశీస్సన నాశీరాాదము దీవన యని ముందు 

నిరూపితము. శావమనం డొట్టు, సం ప్రార్ధనమన వేండుట - విధి - గ్రైరణ-లేక యాజ్ఞాపిం 

చుట _ సేవకులు మొదలగు వారిని బ్రవ_క్రిందంబేయుట. 26 సూ త్ర మున వీని క దావరర 

ములు గాననగును, 

వ్యతిరేకంబున లజియగు. ౭. 

వ్యతి లేక విశిష్ట క్రియావృ_త్తియగు థాతువునకు లజీవర్థకంబగు, 

టీ. వ్యతిశే కార్భమునందున్న ప దార్భమునందలి వ్యా పారమున వర్ధించుధాతువు 

నకు లజి యగును, వ్యతినేకమునం దున్నవదార్థ మునందలి న్యా పారమును జెవ్వు భాతు 

వునకని భావము, వ్యతిశేక్రమన వేణు. Negative (నా స్తీవతము) _ లె2-857.89-4? 

మొదలగు నూత ములందు దీని కుదావారణములు గననగు, వ ర్తమానభూతభావులందగు 

రూపముల నర్గ ర సాంకర్యము లేమి దన్విషయమున “లట్టు-లిట్టు-ల్బట్టు' అని సంస్కృత 

వ్యాకృతిమార్డ మే యనుసృత ము. తద్ధర ర్యతచ్చీలాదులంద నే కార ములందుం గావలసీవచ్చు 

టం జేసీయు స సంస్కృతమున సీయర్భ ముల మూడు నాలుగు లకారములు గలుగునవగుటం 

చేసియు నానంస్క్టృతల కారముల కంతగ నర్భ భేదము వ్ర యోగముఖమున 6 జబ బ్రైకృతీము 

చూప నవకాశములేమిం బేసియు నమ్తార్ల మును వీడి శదిషిలతణతం చెలువం గానలయం 

సూరి లాట్టని వ్యవవారించె, నిజముగ లూడర్భ ముల లాడర్భ ములుగ చెన్ని లూట్టును 

విడువనగం గాని 2గ6_27- 28-20-80 నూ శ్ ముల చే నగురూవ భేదముల నను? సరించియు 

శా వనం స్రార్థ నార్భముల ప్ర కాశనము హాపళేదము ననుసరించి గలుగుటను గమనిం చియు 6 

“గవలయుం సూరి లూట్టును జి బి, ల్యేకించి యంగీక్రరించె, ఇంద నేకార్థ ముల నీల కారము 

నలుగవలనియుండుట చేతను వొయర్భ ములందు సంన్యతమున 'లోట్ _లిజ్ * అనునవి 

గావలసీ యు9డుట చేతను, నమ్హార్షమును వీడి తద్విలత్షణతం చెలువం గావలయు సూరి 
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లూట్లని వవవారించె. సంస్కృతమున స్వతంత్యముగ వ్యతిరేకరూవముగలుగదు, 
టు ల 

“నజ్ * అనుదానిం జేర్చుటం జేసీ యది సంభవించును. తెలుంగున నట్లు గాక యసావాయ్య 

ముగ వ్యతిరేకరూవము గలుగు, న్వతంత్రముగ వ్యతిరేకరూవము వెలయుంగాన నిది 

సంస్కృ తాం ధ్ర భాషలకు? గల ముఖ్య భేదములలో నొకటి యనందగు, కావుననే 

లక్షణక ర్త యిాయర్థ మునం (బి, త్యేకల కారమును విధించుట ఫొ నాడి, కార్యార్భము 

లజి యని జిక్వనిశ్లేశము చేయంబడెననుట స్పష్టము, మూలము 'తద్దర,వర్తమాగాతీ తా 
లు 6 థి —ోి 

మాక బేయాకఃి ర్త; క్ష వ గామృర్థ కాక క్రియాః ఫ్యా; అని నాలుగర్భ ముల నే వివత్సీంచి వృక్రీయను నడ 

"పెను ఐనను నూరి బహుల వ యోగ ద్భషిం జేసీ లూటు లజులను మణీ ఇంటిని 
ల టు టు జ 

రొ్శ్రగ నంగీకరించి తద్ధర్థాదులందు లాట్రగునని యాయాయర్థ ముల విధించి రూవ భేద 

ములంేసీ యర్థాంతేరము లావహిల్లుటను విశ దీకరించె, సంస్కృ కేవిల కణము లరాట్టు. 

లాట్లనాట యాతని సంస్కృత వ్యాకృతి మ+ర్హాన ఖిజ్ఞ తకు నిదర్శనమం డ్రు, కాని _పెని 

వ్రాసిన్మవ, కారము సంస్కృృతల కారములతో సరి పెట్టుట గుదురమిని శెండుమూండుల కా 

రము లాయాయర్భ ముల సంస్కృత వ్యాకృతి మర్యాద ననుసరిం చినం గలుగునని చెప్ప 

వలసీవచ్చుటను నమార మును వీడి 'యొట్టును నమార్ర మును వీడితినిగదా! సంస్కృతమున 
0౧ 0 ౧ 

నాయాయర్థ మునలులుగు నాల కొరమునకును దీనికిని నేమాత్రము సంబంధము లేదని 

తెల్పుటయే ముఖ్యము*అని యెంచి సూరి తద్విలమీణముగ 'లాట్టు-లూట్ల నియెంగాని మణి 

యుకటి గాదు. 'లట్ల్టు-లిట్లు-లృట్టు.” ఆని (త కౌలముల సరిగా సంస్క తము ననుసరించి 

లకారముల విధించిన నూరి కితరములు తెలియవని యనుట యెట్టుపొసంగును? కాన 

వర్తమానభూతభా వులందు సంస్కృత మార్చ ము నరివడుట నాదరించెననియు తద్ధర్థాదులం 

దమార్శము గుదురమిని శేవలము వైలతణ్యమే యగవజువ లాట్లూట్టని వ్యవవారించె 
ఎన్టీ ౧ యా on (చ 

ననియం నంగీకరింపనగుంగానీ యింతమా తృమున నాతనియం దట్టినిందను నివ్పత పాత 

మతినసీగ గ్రంథమును బరికించు వారలు మవ నవ కాశము చాలదనియే యేం' 'దలంతును, 

నూరి యు సంస్కృత విలత్ణముగ లాట్టూట్రనుటం గాంచి హారి కారికాకర్త రలు సం 

స్మత వ్యాకృతి పారీణులగుట నయ్యా 'ల కారని'ర్లేశము శాస్త స విలతణమయ్యేంగదా 

/ ఫా చే = యేమి దారి? యని చింతించి “ఛాతో ర్లడ్వ ర్హమా నే స్యాద్భూ లిడ్ ల్బట్బ భావిన్మితద్ధర్థా 

దివ లేడా శీశ్నావసం ప్రార్థ నే విభా; లాట్ స్యాల్లజ్ వ్యతిశేశే స్యాల్ల "రా అతృషణ 

తాః.” అని వేదవాజయనునందే యగవడు లేట్టును బెలుంగునను గూర్చి తెనుంగునకు. 

వేదతుల్యతను సంపాదించి లజ్ఞునకు వ్యతి రే కార్భకతను దెచ్చి పెట్టి యొట్టో సంస్కృ ' 

వ్యాక్ళ తినమత లశారములకు ముడి పెట్టి తమ పాణినీయ పారీణతను వెల్లడించికొనిరి, 

పాఠకనహృుదయులారా ! పరికింపుండు. ఇదే బారికారికల కాం థ్రీకృతియైన సూరి 
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తదనుసారియై ెనివ్రాసినరీతిని “లేట్_లజ్ ” అనియేగదా యని యుండును! శాస్త్ర 

సంప్రదాయము నురక్షీతళముగా సూరిమార్హ ము వారి కారి కావలి చెరీతిని నసంన్క_రించు 

చున్న దనుట కిది యొక, పృబలషృమాణము గాంజాల దా? జిత్తు బిందుప్రూర్షంబగు నను 

సూత్రము మహకత్క_ ర్త క వృథమప్రురుషెక వ చనమధ్యమ పురుష బహుువచనములం చెల్లం 

(వండు చున్నా (దు_వండంగల౭డు-వండు:డు-వండండ్చు (టవ త్రింవవలసీయుండుట నది 

సుబంకతిజింతసా భారణమని యంగీకరింవవలసీయుండుట చేతను “లజ్_మిజ్ -నిజ్ - 

వడుజ్ -కలజ్” అనురీతిని జిత్తులుగం జేసీన నక్క ఆ లేనిబిందువు గలుగవలసీవచ్చుటే 

గాక యావతృమున జిత్తు పరంబగునపు డుత్వమున కత్వమగునని యత్వవిధానముం 

జేయవలసీవచ్చుటను (వండుండు- చేయుండు) అరాణ ఇ ధ్యమమహత్క_ _ర్భకబహువచన 

రూవములందును నత్వము ప్రస క్తము గావలసీవచ్చుటచేకను, జీత్తు వరంబగునపు డుత్వ 

మున కత్వమగు ననుసూ తని? విన్యాసము ననుసరించియే జి అను దానికంతకు నిక్సంజ్ఞ సిద్ధ 

మనునంశము పాఠకసుబోధమగు ననుతలంపు చేతను, జి త్కార్భము బిందువును జ్రీ తా్కా_ర్య 

మత్వమును ననువై లక్షణ్యముం బెలుపుట.ై లూట్టనినళ్లై స్వతంత్రించి పైవత్యయము 

లను జీత్తులుగం జేసి పేర్కానెనని తోంచెడి. ఇట్లే జీత్తులగు పృత్యయములం బేర్కొను 

చోటులం బెల్ల “జి అను దాని కిత్సంజ్ఞ సిద్ధించుటను గమనించి వ పక్కి య యూనాస్ట్రము. 

అవసరమగునపుడే వ క్తవ్యమునకు సంవకునపు డీయాద్య వ్యాళ పనియమముల నంగీ 

కరించుటయుం దదై రలతణ్యము తోంచినపుడు వదలి వక్తవ్యానుకూలముగ వర్తించు 

టయు దోషములు గా౭జాలవు. 

లకారంబునకు డు టు వురును ముస్టాగు ౮. 

లడాది లకారంబులం దొళట్కౌైక్క_టికి డుజాదు లాదేశంబులగు, 

అందు ఇకారంబు వు త్యావో రార్థంబు, 

టీ, “లట్టు-లిట్టు-ల్బట్టు-లాట్టు-లూట్టు-లజి' అను నాణుల కారములందును లకా 

రము సామాన్యమగుటం జేసి లకారమున కను దాని చేం బై యాజుల కారములును గ్రృహింవం 

బడునుగాన నాయాఆింటిలో నొళ్కాకదానికి డుజాదు లాజు నా దేశమగునని సూత్రాఖి 

ప్రాయము. ఆజుల కారములలోం బృతిలకారమునకును డుజాదు లాజును నా దేశము 

లగునని ఫలితము. వ్ర శ్యాహారమునలా నాది నొకవర్ణ్య మును గ్రహించి యంత్యమగు 

ఫొల్లుతోం జేర్చి యా మవర్హ ముతోలయహాడిన యాశంటికిని నడుమంగల వర్ణ సమూహం బెల్ల 

నాసంజ్ఞతో సంగృహించి చెప్పట యని ముంచె యుక్తము. ప్రకృతము' తొలివర్ష మగు 

డుజ్జుళు నంత్యమన పొాల్లుతోంగూర్చి “డుఖ్ ” అశుటంభేని డు రు-వ్రు_రు_ను- ము ఆన 
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నాలువర ములును డుజ నంజ కములె నంగ హింవంబడునని ,గ హించునది. వర సమితి 
రా వ ఎ సూ లో ల 

చెల్ల చేకరువువేయుట విస్తృతికారణమగుంగాన నిట్లు (పృత్యాహారము మూలమున 

సంగృహించుట సామాన్యముగ వ్యాక ర్హలసంప్రదాయము. క్రింద బేర్కొ నువిధుల 

ననుసరించి యిని | పృథమమధ్య మో త్తమప్పురుషములం గ్ర్రామముగ _ చేకత్వబహుక్వముల 

నగుటను గనునించునది. తెలుంగు బాన సంస్కృృతమువ లె నింకను బూ రిగ నస్పష్న 
ర లు 

వ్రశ్యయ భావ గాక స్పష్ట్రాస్పష్ట వతృ్యయభాష యగుచున్నది గాన నీ, క్రి ౦దివిధమున న్ 

బ్ వ,త్యయములయుత్ప థి వి ననునూనింవం డగును. వాండు క ర్తగాంగలది వ (పృథ మపురుషము 

గాన 'వాండూ అనువవమునందలీ వకారము లోపింవ6గా మిగిలినది డుక్వర్ల కమనియు, 

చారనుదాని లు ప్పశేషము రువర్ణ క్షమనియు, నీవనుదానిలు ప్పశేషము వువర్ణ కమనియ , 

మోరనుదానిలం శేషము రువర్ద కమనియు నేననుదానిలు  ప్టశేవము నువర్డ క్రమునియు, 

మేమును దానిలు ప్తశేషము మువర్ష కమనియ 6 జెద్బ్చనొవ్వును. తుదిషుకారమునకు సృశ్యా 

హారమే ఫలముగాని వ్యాకృతి కార్య వ వ, యోజనముమ్మాత, ము తోంవదు. “డుజ్ అశు 

చాొనియందలి జకారము బిందువుకొొఆకని గ్రహంచునవ్, "వె (వ,ళ్యయములయుత్స త్తి త్రి 

సరించి సర్వనామములతోడం గియలు మున్ను ప్ర వ యోగ౦పంబదడు చుం డెడిపనియు. 

బ్రతక సర్వ నా మాద్య శరములు లు ప్పములగుట పనికి బై త్ఫయశ్వము సిద్ధించె 

ననియు నూహింవనగును. 

అందు వరునను రెండేసీ ప్రథవమమధ్యమోత్తమంబు లనంబడు. ౯, 

డుజ్ - రు - ప్రథవము. వు - రు - మధ్యమము. ను-ము - 

ఉ_త్రమము. 

టీ, *'డుంరు; వు-రు; ను-ము;” అనువానిలో 'డు_రు అనునవి వృథమపురున 
మనియు, “వు-రు” అనునవి గుధ్ధముస్రరుషమనియు, *ను-ము”" అనునవి య్ తృమఫురుష 
మనిధముం బెవృంబడును, మిగిలినది స్పష్ట్రము, 

వానిలో రు ములు బహువచనంబులు పెజులేక వచనంబులు ౧౦. 

టీ, వైయాజువ్రత్యయములలో “రు.ము” అనునవి బహువచనములును, నితరము 
లగు డు-వ్ర-నుి ఆనునవి యేకవచనములును నగు. “రు_ము' అనునవి బహుత్వమం బె 

గాని యేకత్వమున చెపుడును గావనియు, *“డు-వు-ను” అను మూండు ేకత్వమున నె గాని 

బహ తషనున చెప్రుడును గలుగవనియును భావము, చృథమపురుషెశ వచనము న డుపర్థ్యక 

మును, మధ్యమపురుమైకపచనమున వువర్ణ్శకమును, నుత్తమపురుమైకవచనమున నువర్జ్మక 
మును బ్రథమమధ్యవపురుపబహువచనముల రువర్ధకమును, నుత్తమపురుషబఖహువచన 
మున మువర్థ కమును నగునుగానం బైవిషయము నుభోధంబ, 



కీ యా.వరి చ్చే ద ము. లి5్ర్ 

నావమయుప్మదస్త సృదర్భములందుం బ బృథమమవుధ్య మోత్త త్త 

వీంబులగు, ౧౧ 

టీ. యువ దస్త దర్భములకంటె. ఖిన్నమగునది నామమగుట స్పష్టము. ఎదుట 

నున్న వాండు తాను నర్గముగానిది నామార్లమగుం గాన నెక్క_డనో యున్న వా డర్భ మగు 

నది నామార్భమగుట తెల్లము. (క్రియ యొచట నున్న వానినో 'తెల్పనదగునపుడు 

చ్ర,థమపురుషమగుననియు, నెదుట నున్నవానిని చెల్పునదగునపుడు మధ్యమపురుష 

మగుననియం౦ం, దన్ను బోధించునదగునపు డు త్తమపురుష మగున నియు సూత్రాళి ప్రాయము, 

యుద హద మున మధ్యమపురుషమును, నస్త దర్గ మున నుత్తమపురుషమును, నాళిండికంటె 
భిన్న మగునర్భ మున బ్రైథ చుపురుషమును "సగర్ని భావము. 

అమహదర్థంబునందు డు జ్రులకు దువు లగు నున్నాను 
బంధంబుమిో(ద సివి యగు. ౧౨. 

టీ. 9 'జేం జెప్పయడిన |ప్రక్యయములు మవాదర్భ మున ననంగా మహాత్క-_ర్హ క 
శ్రియలశే సరివడెడిం గాన సీవిధిచ నమహదర్థ మున ననంగా నమవాత్క ర్తృృక్మక్రియలకుం 

బ బ్ర, క్యేకముగ వాని కా చేశములుగం ,బ బ్రత్యయములు విధింవంబడు చున్నవి, అమవాత్క 

ర ర్వ సక క్కి యమోంది డుజ్యర్హ కమునకు దో దువర్భ మున్కు నమవాత్క-ర క క్కియమోంది రువర్ణ 

మునకు వువర్థమును నగును. -"అమవాదర్ధక క్రియ 18 చే నున్నానుబంధయు క్ష మైనచో 

దువర్శ మునకు బదులుగ దివర్భ మును వువర్ణ మునకు బదులుగ వివర్భమును గలుగును, 

ఉదంతంబునకు లట్టు పరంబగగనపు డున్నానుబంధంబగు. ౧౩. 

ఉదంతంబయిన థాతువునకు లట్టు పరంబగునవుడు.ఉన్న అను 

శ బం బనువయు కంబగు. 
య లో — 

Ck వ కొ టీ. “వసతిరనుబంధకస్సా గద్య త్రలడర్థో వివత్షీతస్తత్త” అనునది మూలము, 
వాస్వోకార మంతమందుంగల థఛాతువునకు లట్టు పరమగుచుండ “ఉన్న” అనుశబ్దము 

థాతువుతుఏిని జేరునని సూత్రార్థము. “అనుబంధముజవెంటం గట్టుట,'  ఉఊండిన యను 

దానినుండి యున్న కలిగినట్టు 0 57 చే విశదమయ్యెడింగాన నున్న శబ్దమని వ్యవవ్ఫాతము. 

శేషము స్పష్ట్రముం _ నామాన్యముగ 6 చెలుంగున భథాతువు లుదంతములి, ఇంచుగాగను 

సంబంధమునను థాతునమితి యుదంతమగుట నంభవించెడి. 

Coe అన ఉన్నశ బ్దంబు పరంబగునపుడు చువర్ణ కంబగు. ౧౪. 

టీ. 18 చే నగునున్న శబ్దము పరమగుచుండ “చు” అనువర్శము కలుగును. ధాతు 
వున కనున ఫికారసూ జర్రు మ్మో ప్తకరణమునం బ్రతిసూ త్రృమునందును జొచ్చునుగాన నీచు 



886 బాలవ్యాకర,.ణము 

వర్ణా బేశము ధాతూ న్వ్నానుబంధములనడుమ నగునని గహించునది. చువర్ణ మేశబ్బము 

లం  ప్తశేషమో యూహీంవ నలవిగామిని నిరర్భ కవర్ధ్య మును వర్ణ కముని వ్యవహరింబెనని 

తోడి. ఈచువర్ణక మిందల్మిప్మక్రిి య నోశుసరించి య ఖండవదవిషయమనియు 48 

సత్యము చే నగనది వ్య_స్తవిషయమనియు గ్రహింపనగు, “వండుచున్నాండు ఇదం 

తయం' చేకపదముగ నే “పీరొ_నవ లెనుగాని “వండుచుఉన్ని అని యీరీతి 'ఛేదింప 

నవకాశము లేదు. *'వండుచున్నవాండు” ఇందు “వండు చున్ ఉన్న వాండు అని ఛేదించి 

క్షత ర కచువర్ష కో కారసంధీచేం బై రూపము గలి7ెనని చెప్పవ లెను ఈ రెండుచువర్ణ్హ ముల 

కిదియె భేద మిందగపడెడింగాని వేజూక్ర భేద మగవడదు. సూరి సాధించిన లడ్రూప 

ములను గత ర్థక చవర కాంత మమాంద నుండు ధాతు లడ్రూవములు వేరటం చేసీ కల్లి 

నవిగను, లృ డ్ర్యూ డ్యూవములను నుబ్యంతముమోందం గలుగు ధాతులడ్రూవములం 'చేరుటం జేసీ 

యేర్పడినవిగను సిధ్ధాంతింప నవకాశ మగవడుచుండ. చువర్ణము నున్నానుబంధమును 

విధించి యేల శృమవడి వెవానిని సాధించెనో యరరయేవలసియున్న ది. “వండు 

చున్నాండు-వందేధలఃడు.' ఆను వానియందు “వండుచున్ ఉన్నాడు; వండన్ 4. 

కలడు అనియేగదా వెసిన్టాంతము ప్ర కారము వదవిభాగము చేయవలసియుండును! 

అ్రైనం జువర్థ క మిట శ తృర్భమునందును నుజీ భావలతణమునందును గశ్రెననక తీరదు 

గదా! శృత్రర్భ చువర్ణ భావలతణనుజులకు వర్త మాన కాలస్సష్తీకరణశ క్రి లక్షణము ననుస 

రించి కలదని చెప్ప నవకాశము లేమింజేసీ లక్షణక ర్త యమ్హార్భము న్యా శ యించెనని 

తో చెడి, సరూవతను, “పండు చున్నాడు, వండంగలండుి మున్నగు వానివలన వ రృమాన 

శ త్రర్థకచువర్ష | క నోబ్యం తౌర్థములు తోంచనగుం గాని లాతణికముగ వ ర్హమానార్థకత 

చువర ర కనుజ్యాంతమూల వలన న చరింప నవకాశము లేమిని నఖండవదములవలన నే యట్టి 

యర్థము స్ఫుటము గాదగుటను నసూర్రి చువర్ణ కో న్నా నుబంధకల జ్యానుబంధవి ఛానములం 

చేసీ హపైరూవముల సాధించెననుటకంటె నితరమగుయు క్రి యాసందర్భమునం దో౭ప 

కున్నది. మలకీయు సంస్కృతే థాతురూవముల యనుకరణమున వీనిని నూరి యఖండ 

వదములుగ సంభావించెననుట తగును. “చురితి క్రీయావధానాం సర్వేషాం వర్తమాన 

కాలే స్వాత్” అనునది మూలము. 

ధివితరంబగుడుశ్ఞ్యం వరంబగునపు డున్నానుబంధంబునకు 

ధిర్భ ౦బగు, ౧. 

ప్రథమము. వాండు వందుచున్నా య _ వారు వండుచున్నా రు- 

అది వందుచున్నది - అవి వండుచున్నవి. మధ్యమము. నీవు వండు 
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చున్నాన్రు-మీరు వండుచున్నా రు. ఉత్తమము. నేను వండుచున్నా ను- 
"మేము వండుచున్నా ము. 

టీ. 12 చేడు డాలకు విధింహబడినదివులు పరమగునపుడు గాక తక్కినయెడల, 
18 చే నగు నున్నయను ననుబంధమునందు తుదినున్న వ్రాస్వా కారము దీర మగునని 

సూతాఖిపాయము. డు జు ,లస్తాన నవగుట ను ణం: సూత్రాభిప్రా డ్రులగ్భె మున నైనవగుట దివులనుగూడ డుజ్బులనుగా నించి 

యున్నానుబంధ మునకు దీర్ణ ముసేయ యత్నింతురే మో యని శంకించికొని కావలయు 

లవత్ణకర్త డుష్థు వరమగునపుడను దళముచేత నే దివులు పరమగునపుడు దిర్ధ్స మువారీంప¢ 

బడుచున్న ను దివీతరంబనుదళముగూడ చిలకొల్సికొ చె. 'వండుచున్నాండు వండుధాతువు 

దీనికి వర్తమానంబున లట్స) త్యయ ము. లట్టునకుం బ్రథ మప్రురుమైకవచనమున మహ. 
క 3 జో క్క_ర్హకముగాన ల చే డుజ్జగును.. “వండుళడుజ్ .” _ డుజ్ ప్రత్యయము జిత్తుగాన 

బిందువు ముందిడికొని యగును. “వండుడు.” తుదినున్న పొల్లుజ కార మిళ్చంజ్ఞ కము 

గానం దొలంగుననుట స్పష్టము. 18 చే నున్నానుబంధమగు 'వండు.ఉన్న ఎండు”. 

{4 చే చుపర్జ్మకమగును. “వండుచు-౧-ఉన్న డు.” [5 చే నుశ్నానుబంధమునకు దీర్ణ 

మును జువర్గ కోకారమునకు నున్నానుబం ధాద్యు కారము వరము7గా నవదాదిస్వరనంధియు6 

గలుగ “వండుచున్నా(డు” అనురూవ మేర్పడును. వాడని మొదట నుంచుట (పృథు 

పురుష్నాకవచనసూ చగార్భ మును దివీకరడుష్థు వరముగ నున్నదని 'తెల్పటకును నని 

గృహించునది. ఇటే వండు ధాతు పృథమపురుషబపఖవ చనరూ వము నూహించికొనునది, 
3 “అది వండుచున్నది అనువాదర్భ మున డుజు,లకు దువులును ను నాస్న నుబంధముమోంద 

దివులును నగుంగాన నిట నమహత్క_ ర్హృకమగు నీవండుధాతువునకు నున్నానుబంధము 

మాంద 12 వే దివర్షకమును 15 చే దివర్మకమం పరముగా నున్నా నుబంధమునకు దీర్భము 

కలుగకుండుటయును నగుంగాన 'వండు చున్నది” యనురూవమయ్యె. అది యని ముందిడుట 

యమవాదర్గనూచనార్లము. ఇట్లే యమహాదర్గమున రువర్ల మునకు వివర్గమును నున్నాను 
భ్ య యం యి అ రా 

బ౦ధమునకు దీర్ణాభావమును సిద్ధించుటచే వండుచున్నవి యను | ప్రథనుపురుషబహు 

వచనరూపము గలిగెడినని గ హించునది, ఈరీతినే యువ చ్చృబ్దార్థమున నేకవచన 

బవువచనములందును నస్త్మ చృష్టార్థమున నేకవచనబహువచనములందును ననంగా మధ్య 

మా త్తమైక వచనబహువచనములందుం బక్కియను గమనించికొనుచు నెల్ల ధాతువులకు 

సర్తమానమున సిద్ధరూవముల (గృహించునది. 

“వసతిరను బంధకస్సా సత్ ” “అ స్తీరనుబంధక్రస్సా ్యాత్ * అను మూలమునందలి 

“వసతి;$=అ స్త్రీ; అనువానికి “ఉన్న వాడ; వేయుచున్నవాండ” అను-నన్నయ భారత 
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(శ్ర యోగముల ననుసరించి *ఉాండు-కలుగుి అనుధాతువులే వ _ర్హమాన భా వ్యర్థ ములం 

దనుబంధము లగునని గ్రృహింపవలసీయుండుట చేతను దేశ్య ధాతురూపనివ్పత్తిని వర్ణించు 

టను జింతామణి విడుచుటంచేసీ “ఉండు అనునది యున్న గాను గలుగనునది కలగాను 

మాజుటను శెప్ప లేదని యంగీకరించుట సరసమగుటచేతను నున్నాండున్నారు మొదలగు 

దీర్భ రూపములు నన్న యభారతభాగమున మృగ్యము లగుటచేశన్ము నున్న కలానుబంధము 

లగునని _సరస్పత్యవహోోబలాదులు మూలమును వివరించుటయు6ం దదనుసారియె సూరి 

యిట్లు ప, క్రి, యంజూపుట య మూలవిరుద్గములగునిషయ ములని యనక తీరదు.(చూ,చచిం* 

వి వ పేరా 112-118) దీన నున్నానుబంధముతోడి రూవములను గలానుబంధము 

తోడి రూపములను సాధించుటంజేసి చింతామణి నన్నయకర్తృకము గాదను కం. వీ. 
వంతులంగారి వాదము వరాస్తమయ్యొడి. సూరి తననాంటికిం గావ్యముల హెచ్చుగా నట్టి 

రూపములు దృష్ట్రములగుటం చేసీయు దీని కాధారముగ బాలసరస్వత్యవోబలుల 

వ్యాఖ్యానము లుండుటంచజేసీయు మూలాశయ మెట్లున్నను సరస్వ త్యాదుల చే యను 

సరించువాం డయ్యెనని తోంచెడి, సరస్వళ్యాదులును దమనాంటి కట్టిరూవములే 

హెచ్చుగం గవివయంక్తములై యగపడుట సీగతిని మూలమున కర్ణ మును వివరించి 

యుందురని యనుమానింవ నగును. “కలుగు వాండు; ఉండువాడు?” లేక 'కలుగువాండు 

కలండుగనుు నుండువాం డున్న వాండుగను* మార్చునందినరూవములు స్వతంత్ర ములుగను 

(బ్రృయోగింప నర్హ ములగుటం జేసీ యావ్యాఖ్యను ముందు వ్రాసీనవ, కారము శత్రర్థ చున 

ర కనుజ్యాంశములమోంద నివిచేరుటం జేసి వ _రృమాన భావ్యర్థ కరూవములు గల్పుననియే మూల 

మభి ప్రాయపడెననియు దాన ననుబంధములంగ “ఉండు. లేక-ఉున్న _కలుగు_'లేక_కలి అను 

నిశేషణరూపములే' యగుననియు గ్రహించుట యుచితమని తోంచెడి. కాని మూలము 

చువర్హమును వర్తమానమున ధాతువుల కెల్లను విధించి యుండుటంబేసి మూలమిట్టివాని 

నఖండపదములంగ నే యెంచెననియు దాన భుజించుచున్న వాండు మున్నగు వానియందు 

'భుజించుచున్ ఉన్నవాండు అని శేదింద నవకాశము లేదనియం6 జెవ్చనగును గానం 

జైని నిరూవించినవిషయము మూలనమృతము గాయాలదు. చింతామణివిషయ పరిశోధ 

కులముతమునను ఉండనునది యున్నగను గలుగనునవి కలగను మార్పునందునని యంగీక 

రింవవలసీ వచ్చుటం జేసి నన్నయ ప్ర యోగద్భృష్టినిగాక వృక్రియాదృష్టిని బట్టినచో 

నున్నానుబంధమునకు దీర్ణ నును నేదోయొకసూ క్రమువేం గట్టవచ్చుననియు చ్యాక ర్త 

సాధించిన వెల్లను దనృగృంథమునం. దవ్చక పృయోగించియే యుండుననుట పొసలని 

నిషయమనియంం శిష్టలోక వ్యవహోరసిద్ధ మగుట నున్న కలానుబంధరూపముల  నాద్య 

వళ్ళకరణమగు చింతామణి సాధించెననియు నన నవ కాశముండుటం చేస, నన్నయ యట్టి 
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వానిని (బ్రయోగింప లేదుగాన నున్న కలానుబంధములు _చింతామణ్యభి ప్రే తములు 

గాంజాలవనియు నున్న వాండి త్యాదుల ననునరిం చి యుండనున దున్న గాను గలుగనునది 

గలగను మాబుననియు ననుటకంటెం. దాంబ్రయోగింపకున్ను ను నట్టివి యప్పటిళిష్టలోక 

ముచే మెండుగ నాదృతములగు చుండుట నిట్లు శో క్రియను చింతామణి చూచెననుటయే 

సరసమని తోంవెడి. ఇమారము నాశ యించినను జింతామణి పాచీనతకు భంగము 
క లొ శు లీ 

రాకుండుకేగాక యాం ధ్ర వాబ్యా యాదిమవ్యాకరణ మగుటయు6 గుదురువడెడినని 

తోంఇెడి, 

లిశాటుల డుజున కను నువర౦బు అగు, ౧౬. 
య ౦౪౨ జా “వం 

లీడాదేశంబగు డుజ్జునకు - ఎను - అనునదియు - లా డా బేళం 

బగు డొజ్జునకు - ను-అనునదియు నాబేశంబు లగు. 

టి. సూశ్రార్థము వృ త్తిమాలమునం బెల్లము. లిట్టునకుం బ్రథమపురుమైకవచన 

మున నగు డంజ్ఞన శెనువర్ణ నును లాట్టునకుం బ్రథమపురుమైకవచనమున నగు డుజ్జునకు 

నువర్శమును నా దేశములగును. అదేశమనంగా నొక దానింద్రోసి చేటొొకటి దానిస్థాన 

మున నగుటయని ముంచె యుక్తము, డుజ్జు $ చేయ బృథమపురువైకవచనమున నగు 

ననుట తెల్ల ము. “వండు + డుజ్ =వండు. ఎను=వం డెను. _ వండుడుజ్ =వండు నుడ 

వండును,' తక్కిన పురుషవచనములందు మోందివిధుల ననుసరించి కార్యాంతరములు 

గలుగుటను గమనించునది. ఆధునిక వ,యోగములం బె నువర్ణము “ఆను” రూవమునంది 

“ఆయన్ను పోయను అనురీతి నగపడెడి. అవి వ్యావవోరికము లగుట నగ్రావ్యాములు: 
“పృథమైకనై ్యద్భ వేచ్చ భూతాన్థే అనునది మూలము, 

భూతంబునం ధిగాగమంబగు, ౧౭. 

భూ ఆార్థవృ త్తియగుథాతువున కిాగాగమంబగు. 

టీ. భూతకాలికావ్యాపారమును బోధించుథాతువునకుం దుదిని వ్రాస్వేకార 

మగునని నూత్రార్థము. “వండు ఎ రుజవండి 4-రుజావండిరి.” “రు అనునది | క్రియావిభ్గ కి 

యగుటను నికారముమోంది దగుటను దళ్సమము 26 చే నిత్వముగలిగి రివర్హముగా 

మాటుటను గమనించునది. | పృథమపురుషమున నె నునర్ధమును విధించుటం జేసీ యాయి 

త్వము | వృథమపురుషబహువచనము మొదలుకొనియె యగును. మణియు భూళ'ర్భవ్భ త్తి 

యగు ధాతువునకను సామాన్యో క్రిం జేసి 4] చే నగు నవర్ధకమును శీర్ వేం గ్లవదర్భమున 

నగు నవర్థ్మకమును బరమగుచుండ నిశ్వముగలుగుట పృయోజనముగ నూహించునది. 

వండుథాతువు, 19 శే ద్రిథనుపురున్నైకవచనమున డుజ్జును దానికి 16 చే ఇనువర్ధ 
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మును నప దాదిస్వరసంధియుం గలంగ వంజెననురూవ మేర్ప్చడును, వండం:---దీనిమోంద 

19 చే పృథమపురువబహువచనమున రువర్భకమును 17 చే ధాతువుళుదినిత్వమును 

దక్సమము £26 చే రువర్భ కమునుత్వమున కిత్వమును గలంగ “వండిరి” అనురూవను సిద్ధిం 

చును. మధ్యమోత్తమపురుషములం చేకవచనబహువచనముల ప్పక్కియను దరువాతి 

సూత్రము ననుసరించి గమనించునది. “ఇక్ * అనునది కకార మిత్తుగాంగల వ్రత్యయము 

గాన నిది నిర్జిషప్టమున కంతొగమముగ నగుననుట స్పష్టము, “భూళాదుతాం పరేఘా 

మిత్” అనునది మూలము, 

లిట్లు వుళ్లు పరంబగునవుడు తీవర్ల కంబగు. ౧౮. 
ర మే రె 

ఇ కారంబుమాది కు-ను-వు- క్రి యావిభ కుల యనుసూ త్ర ము చే 

రుక్జ న కిత(ంబు- ప్ప. వండెను-వండిరి. ము, వండితివి-వండితిక., ఆ. వండి 

తిని - వండితిమి. 

టీ, లిణ ధ్య మో _త్తమపురు మైకవచనబహువచనములు పరముగా థాతువునకుం 

దుదిని “తి” అనువర్ష ము చేరునని సూత్రాభిప్తాయము. లకారా చేశములగు డుజువురును 

ముజ్జను వానిలో మొదటి డుజ్జును విడిచి దానితరు వాత నుండు వువర్ణ్యక మును దుదినున్న 

“గ్” అనుదానితోం జేర్చి 'వుజ్” అని చెచ్పంబడియెంగాన 'వు-రు-ను-ము” అనునవి 

వుఖ్ వ్ర త్యాహారమునం_ జేరెడింగాన లిణ ధ్యమో_శ్తమపురుమైకవచనబహువచనములు 

పరముగానని ఫలితము తేలెడి. వండు +వు:17 చే ఇగాగమము “వండి-వు* 18 చే 

తివర్ధకము, “వండితి+వు” తత్సమము 26 చే వువర్ణ మునుత్వమున కిత్వము. వండితివి. 

ఇల్లై “వండు శరుజనండి.[.రుజవండితి రుజవండితిరి; వండు-ను=వండిను=వండి లీ నుడ 

వండితిని; వండు + ముజనండి.-ముజవండితిం-ముజవండితిమి  అనురూవముల వక్ర, 

యను గమనించునది. కొందు మధ్యమ పురువబ సువచనష్థాన మునం ద్రైథ మపురువ 

బహువచనమును (వండిరి తివర్భమగుటను గమనింవక పృయోగించుట కలదు. వ్రథమ 

మధ్యమపురుష ములలో (థభమపురువబహువచనమున6 దివర్దాఖభావమును మధ్యమ 

పురుషబహువచనమునం దివర్థము గలిగి యుండుటయును బొసండెడింగాన నీ భేదమును 

బాఠకులు శద్ధగ గమనింవవలయును. 'దుతివర్ధ కౌ క్ర మాల్ స్త్ర నాద్యస్యాటేః 

ద్వయోశ్చభూ తా ర్టే' ఆనునది మూలము, 

కలజ్యానుబంధంబు లృట్టు పరంబగునప్పుడగు. ౧౯. 

లృట్టు పరంబగునపుడు ఛాతువునకు - కలజీ - అనునది యను 

ప్రయు_క్ర్రంబగు 
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టీ. “కలజి” అనునది లృట్టు పరముగా థాతువుతుదిని జేర్ప్చంబడునని నూత్రాఖి 

బాయము. అన్నివురుషముల నిది యగునని భావము. ర 
జీతు వరంబగసనప్పు డుత్వంబున కత్వంబగు. ౨౦. 

జీత్తు పరంబగునపుడు థాతువునుత్వంబున కత్వంబగు. 

టి, “జి అనునది పోవు ప్రత్యయము జీత్తు నాంబడుకు, “జి(ఇల్ జీత్" అని 

వ్యుత్పత్తి. శార్యార్థ ము ప్రత్యయాదులందు మానంబశు వర్ణ మిత్తు నాంబడునని 

ముందె యంక్తము, అట్టి “జి” అనునది మానంబడు వ త్యయము వరముగా ధాతువుతుది' 

యుత్వమునకు హాూస్వాకార మా చేశమగునని సూత్రార్ల ము, జీ తనుటంజేసి యిత్వముతో, 
న (/థ ఆజ 

గూడిన జాకారము గల ప్రత్యయము పరమగునపు జే యీాయత్వమగుంగాని జిత్తనంగా 

(జ్ -ఇత్తు) జ కారమా త్రముగల్మ ప త్యయము (డుజ్ ) పరమగునపుడు గాదని తెలియు 

నది. “వ్యతికేకాదౌ భావిని చాత్ఫా సత్” అనునది మూలము. 

కలజివడుజులు వరంబులగునవృుడు నుగాగముంబగు, ౨౧. 

ద్రుత కార్యంబు. వ్ర. వండంగలండు-వండంగలరు.వండంగలదు. 

వండంగలను. మ వండంగలను - వండంగలరు. ఉ. వండంగలను-వండ. 

గలము, - 

టి. 19 వేం గలజి యగును. 49 చేం బడుజి యగును, పె'రెండనుబంధములు 
పరముగా భాతువున కంతాగమముగ  నువర్థమగునని సూత్రార్థ ము. ఇది యాగము 

నువర్జ ముగాన దీనికి ద్రుకసంజ్ఞ యు ద్రుత కార్యములును నగును, వండు-డుజ్ :--- 

వండుడు.” 19 చే, గలజియు 20 చే ఛాతువునుకేషమున కతషమును గలుగ “వండ 

కలలాండు అని యుండు, పిదప సీనిధిచే నుగాగనుముగా “వండను $-కల శాండు అని 

యగు పిదవ సరళా చేశబిం చ్వాది ద్రుత కార్యములు లుగ “వండంగలంిడి త్యాదిరూపము 

"లేర్పడును. అమహదర్థ మున డు డ్రలకు 12 చే దువలగుటను గమనించుచు వండ 

గలదు; వండంగలవు' మొదలగువానిని సాధించికొనునది. ఈను గాగమవి ధాన మనావశ్యక్ష 

మనియు నుజ్యంతములమోందం గలండిత్యాది కలుగుధాతురూవములు ఇవేరుటంబేసి 

పెరూపములుగలి గెననియు ముందె యుక్తము, నుక్కు_ కిత్తుగాన నంతాగమంబగు. “అ స్రీ 

రనుబంధక స్సా ్యద్య త, లృడర్ణో వివక్షీతో ఛాతోః* అనునది మూలము, ఈయనుబంథ 

ముల సాక్చివిమర్శపలయాశేయములు నిరూ పితముల య్యే. 
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లాటురుల్లు పరంబగునపుడు దుగాగవుంబగు. ౨౨. 
CY అ 

స్క వండును - వండుదురు. మ. వండుదువు-వండుదురు. ఉ. 

వండుదును _ వండుదుము, లాడర్భంబులయం దోలిను దాహర ణంబులు 

వక్కాణం చెద. తద్లర ౦బు - కులాలుండు కుండలు వానును. తచ్చి 
ధి 

లంబు - జలనజా(లంబు లుప్పరం చెగయును. సంభావన - ఇప్పుడు 

వాంజింట నుండును, సం పృశ్నము _ ఉందునా - పోదుసా. సాతత్యము- 

సరషంబునం దీశ్వరుం దుుండును - సర్వం బీశ్యరునియందుండును. వర్త 

మానంబు - మేననివ్వుడుంబులకలువొడ మెడును. వతు మాణవిధి చేం 

(ఛ్రాయికంబుగ వ ర్తమానంబునం దెడు గాద్యాగమంబు లగు. భావి - 

వాండు జెపు వచ్చును. ఆశీస్సు - శుభంబగును, వచ్యర్థంబుల కొకా 

నొకచో భూతంబున లాట్టు గానంబడియెడును, 

టీ. లాట్టు పృథమపురుషబహువచనమ మొదలుకొని మిగలిన మధ్య మోత్తమ 
పురుశ్నైకవచనబహువచనములు పరముగా ఛథాతువున కంతాగమముగ దువర్థ మగును. 

దుక్కు_ కిత్తుగాన నంతమున కగుట తెల్ల ము. (సృథమపురున్నైకవచనమున మా క్ర మియాగ 

మము గలుగదు. “వండుఇ-డుజ్” ఇట లాడర్భ మున డుజ్జునకు 16 చే నువర్భ్యక్రము గలుగ 

“వండుళు అని |పృథమపురున్నాకవచనము సిద్ధించును. అమహదర్థమున లాట్టునం | బృథమ 

పురుషెశవచనరూవములే బహువచనమునను నగునని 2స్ స్యూతృముచే ' 'జెల్లమయ్యెడ్వి 

గాన నమహాదర్థమున నేకత్వ బహుత్వములం బ్రథమఫురువైకవచనములే శరణ్యము 

లని గృ హించునది. 28 చేం బకుమున  చెడుగెడిగాగమములు ప్రథమఫురుమైకవచన 

మున నగుటను గమనిం చునది. తక్కిన పురుషవచనములందు దుగాగమముం గూర్సు చు 

రూపముల ప్రక్రియను గమనిం చికొనవలెను. క్ సూత్ర మునందలి యాదివదము వేం 

దచ్చీలాదులు గ్రావ్యాములని దాని, క్రింద వివరింపంబడియెం గానం దదనుసారముగ నిట 

న్యాక్ష్కమముచే యనుసరించి యాయాయర్థముల నుదావారణములు ళద్ధర్శ ము మొదలు 

కొని యీ, కీందివివరణమునం జూపంబడు చున్నవి, పీలి ననంగాం గృమముగా నని 

యర్థము. రోమము ర్ న్యూత్రన్ము క్రింది వివరణము ననుసరించి గ్రావ్యాము, కర్తననుస 

రించి యాయాఫ్రరుషముల చేకవచన బహువచనము లగుట నూహించునది. కుండలు 

వానుట కోమ్మరికి సవాజధర్శ్య ముగాన వానుభాతునునకో లాడర్థ్ధములలో దద్ధర్శ మున6 

జైని సాధించిన (ప్రకారము “వానుని అను రూవము గలిగి తద్ధర్థాన్థ ప్ర కాశకమయ్యె, 
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అగ్నిళ్వాలలును మింటినంటుట సహజన్షభావము. అనంగా మొందుగాం బోవుట, కాన 

చగయుంఛాతు వెగయునను రూబమునంది యనగ్నిజ్వాలల నహాజకీల మును వెల్లడం చున 

దయ్యం గాన దచ్చీలమున నగు లా డ్ఫూపమిది యయ్యెనని తెలియునది. ఇపుడు 

వాడింట నుండును, ఇట “నుండుిననునది యుండవచ్చునను వ క్షయొక్క_ యూహాను 

చెడింగాన నిది లాడర్గ ములలో సంభావన కు దాహరణనుయ్యొ, 'ఉందునా ? 

పోదునా 1:__ఇట సీశండు రూపములు వక్ష్తయొక్క_ సం పృళ్నమును జెలుపుచున్న వి 

గాన నివి లాడర్థములలో నం ప ప్కశ్నమున కు దాహృుతులయ్యు, సంవ చ,శన్నమనం బ్బచ్చ 

సేయుట అడుగుట, సర్వంబుసం దీశ్వరుండుండును. ఇట ఉండుననుసది యీశ్వరుని 
సర్వవదార్థ సతతవ్యాపిత్వమును బోధించుచున్నదిగాన నిది లాడర్థ ములలో సాతత్య 

మున కుదావారణంబయ్యె. ఇట్లే తరువాతి యుదాహరణమున నురదుననునది యాశ్వ 

రునియందు సర్వప దార్థ ములు సతత వ్యా ప్పములైయుండుటను బోధించెడింగాన నదియం 

సాఠత్యమునకే యుదాహరణమయ్యొనని యెజుంగునది. మేన నివ్వుడుం బులకలు పొడ 
"మెడి":---ఇటం బొడ మెడి ననునది వ ర్రమానమునను బులకలు పుట్టుటను బోధించు చున్న ది 

గాన నిది లాడర్భ ములలో వర్తమానమున కు దావారణంబయ్యొ. ఈయు దాహతికి ముం 

చెల్ల యుదాహరణములను నాయాయర్థ ములలో గేవలము నువర్ణ ముతోడ చే చూపి 

వర్తమానమున మాత్రము ఫాడ మెడినని _యొడివర్శ ముంగూర్చి యుదావారించుటకు. 

గత మేమని పాఠకులు శంకింతు లే మో యని యనుమానించి నూరి తజచుగ వర్తమాన 

మున 28 చే ఇడుగెడిగాగముములు గలుగుట (వ, యోగదృష్టము గాన నెడిగాగమముం 

గూర్చిన రూపమే వర్తమానమున కుదావారణముగం జూపంబడెనని వత్యుమాణవిధిచే 

నను వివరణరూవమెన నమాథానమును వ్రాసీనవాండని యొన్నునది, వివరణమునం 

బ్రాయికముగ ననుటం వేసీ యెడుగడిగాగమములం జెందకున్న ను నొక్కొ_కచో వరమా 

నార్థ మునకు భంగము గలంగదని (గృహీంచునది, తఆ చుగ మాత్రము చెడుాడి7గగను 

ములతోం గూడియే వర్తమానార్థవ్రకాశకములగుట గన్పట్టునని కర్తృహృాదయము, 

“వాడు 'జేఫు వచ్చును:._-ఇట వచ్చుననునడి రాంగలండను నర్గమును బోధింబెడిం 
గాన నిది లాడర్భ ములలో భావి కు దాహరణమయ్యు, శుభంబగును:=ఇట నగుననునది 

“అగుంగాక అగుత' అను నర్ధములం చలుపుచు నాశీర్వాదమును బోధించెడింగాన నిది 

లాడర్భములలో నాశీస్సున కుదావారణంబయె. పైని పేర్యా-నిన యర్థములం దేగాక 

అను- పలుకు _చెవ్వు-ఆడు అను మొదలగు వచ్చర్థములకు భూతార్భదోధకములసనపుడు 

మాత్రము లాట్స్రథమఫురు మైకవచనము కవప్రయుక్తమై యగపడు చున్న దని యా 

క్రిందవివరణమున కళిప్రాయము. “అన నకం డిట్లనుక * ఇట నను ననుదాని క్రెనని 

ల0 
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యర్థము గాన వచ్యర్థకమగు నను ధాతువు భూత కాలికవ్యా పారబోధకముగ లాట్స ) 

ధమపురుమైకవచనమునం (బ్ర యుక్తమయ్యెనని యుదాహరణముగ గ్రృహించునది. 

భూ తార్భమున సూత్ర, మే వచ్యర్థమలక లాట్స్ర యోగము వ్రయోగదృష్టము గాని 

కక్ష్య్తంగల యర్థమాల యథాసంభవముగ నే యాయా లకారములును రూపాంతర 

ములును సిద్ధించునని గ్ర పింంచునది, కాన వచ్యర్థ భూతమును దద్ధర్థాదులలో నోకటిగ 

శెక్కింవలనీయుందునన్ యాక్రి కి ౦ది నూరివిపరణమున కళిప్తాయముగ గ్ర హకింంవనగును. 

వెయుదావారణములం దాయయర్థవిశేషములు క_ర్తృవదములయుం, ప టూరోర్షత్తర 

వదములయు, మేళనమునంజేసీ ప్ర కాళితములగుటను నట్టి కర్తృవదములయు: బూర్యో 

త్రరపదములయు6 (బ్ర యోగము లేనపు డట్టి యర్థవి శేషములు స్ఫురింపమిని గేవల 

ధథాతురూవముచే నట్టి యర్థములు బోధింపంబడుచున్న వా యనుళశంక గలుగనగుంగాని . 

యాయాకర్ర్రైదులకు సంబంధించిన నిషయము నే బోధించునవిగ యాయావాని నంగీ 

కరింపకతీరదు, గాన నాయారూవము లాయాయర్థవిశేవ ములం 'జల్పునవిగనె లమ్ణ 

కర్త తలంచి యుండునని తోంజెడి, 'దుతివర్ష కౌ క్రమాల్ స్ట నాద్యస్యా చేశ అనునది 

మూలము, 

లాట్టునుజ్ఞన పరంబగునప్పు జెదగాగవముంబును బ్ర మనువర్ణ్యకంబు 

వరంబగునవు జెడుగడిగాగముంబులును బహుళంబుగానగు. ౨౩. 

వ్ర వం జెడును-వం జెడిని-.వంజెదరు, మ. వంజెదను-వంజెదరు. ఉ. 

వం డెదను-వం జదము 

టీ. లాట్బ్రథమపురుష బహువచనమును మధ్య మో త్తమపురుమైకవచన బహు 

వచనములును బరమగునఫుడు “ఎద ఆనునదియు. బ్ర థమప్రురుశ్నై కవ చనమున మాత్రము 
16 చే డుజ్విర్హ కమున కా దేశమెన నువర్హము పరముగా ఎడు.బడు అనునవియం 

బహుళముగ నాగమములుగ నగునని సూర్రార్థము, సూ త్రము ననుసరించి రువర్డ్మ 
మును దుది పొల్లు ఇకారముతోం సార్పుటు కేస రుష్ట్రు నంక్ట గలిగెననుట స్పష్టము, 
వండు:---లాట్టు వృథమపురుమైకవచనమున డుజ్యర్ల కము, దానికి ర చే నువర్థము. 
వండు +ను. అది పరముగా “ఎడు అనునదాగమముగనైన “వండు ₹-ఎడు-ను=వండె 
డును అనియు “ఎడి అనునదాగముముగ నీవిధిచేనైన “వండు + ఎకి అని మొ 
తతృమము 26 చే నువర్ష మునుత్వమున కిత్వము గలుగ “వంజెడిని అనియు రూవము 
లేర్పడును. ఎడుగెడిగాగమములు కిత్తులగుట నవి ధాతువున కంతాగమములుగ నగుట 
స్పష్ట్ర ము. ఎడు గెడిగాగమములు శెండును బవుళములగుటం గానివత్షమున రి చే నువర్హ ము 



క్రీయాపరిచ్చేద ను, ర్రిర్టెక్ 

నిత్యముగ నగుగాన “వండును అను రూవమగుననుట స్పష్టము, | పృథనుపురున్నాకవచనము 

నుండియు "ఎడి అనునదాగమముగ నగుంగాన “వండు 4 రు=వండు + ఎద=వండెదరు” 

ఆను మొదలగు రూవము లేర్పడుట నూహించికొనునది. “ఎడుగెడిగాగమములును 

"చెదగాగనుమును బరమగునపు డపదాదిస్వరసంధికి నిత్య వ్రవృత్సి నూహించికొనునది, 

డుఖ్ప  త్యాహారస్థమగు నుపర్భ మునకును _(జొత్తమపురుమైకవచనము _ నీయాగనుము 

౫లుగుట గలెడింగాన సామాన్యముగ నువర్థ మున కనక (వృథమనువర్ణక మనవలసీవచ్చె 

నని గ్ర, హీంచునది. ఆంధ్రశబ్దచిం తామణి సా ధారణముగ6 దత్సమ వ, క్కియామౌా త్ర, 

కరము. తత్సమధాతువు లెడిగాడుగాగముములతోడను దుగాగమముతోడను నన్నయ 

ఇారతభాగమునం జూవట్టుటరుదు. బేశ్యఛాతువు లీయాగమములతోడ:ం జూపట్టు 

కాని యాయానగమములతోంగూడిన ఛాతురూపములు కాలనియమము లేక ధాత్వర్థ 

మయాత్రమున మాత్ర, మే నన్నయభారత భాగమున నగవడెడివి, సందర్భము ననుసరించి 

మాత్రమే యేత దాగమాంతములకుం గాలనియనుమం దూహింపవలసీయున్న ది, (త్రీ కాల 

ముల వానియుపషయోగము గాననగును. (చూ, చి. విష, ప, వీరి-ర4్ర) చేతన విన్న 

కోటి పెద్దన మొదలగు ప్రాచీనలాతణికులు “నీడు.ఎడి-ఎది అశు వ్రత్యయములతోడి 

రూవనములు వ ర్తమానార్థకములనియు దుగాగమములతోడి రూపములు భవిమ్యదర్థక ము 

అనియు జిల్బుట ప్రావీనవద్ధతిః విరుద్ధవిషయ ము, దీనం “గేతనాదులకోు విలకణముగ 

నున్న కలానుబంధయు క్తరూవములం దంతామణి వర్తమానభావ్యర్థక నులుగం చెల్పుటం 

జేసి 

మేత దాగమాంతములకుం గాలనియమము లేక ఛాత్వర్థనూత్ర, మునచే యుపయోగము 

స్రాచినమున గాననగుటచేం గావలయు నధర్వణుం డెదగంగముతోడి రూవములకు భావి 

కయాను యస్య స్వా దేక్వమేవ వృయోగతః అని భావ్యర్థకతను సమ్మతించి వెస్పి 

నాండు, మటియుం బరిశీలింప నధర్వణుం డిట్లనుట “పోయెది- మొదలగు వానియం బె కః 

రము వ్యవహారమున “పోయది అనురీతి నత్వముగ  వినంబడుచుండుటంశేసి | యట్టు 

పరిష్క-రించెననియు _ విశ్వసీంపనగును. నాండును నేండును దుగదగాగమాంతరూప 

ములకు గాలనియమము తోంపదనుట సాహసము గాదు. 

చు 
నవీనమను కం, వీ. పంతులుగారి వాద మగ్రాహ్యామయ్మొఢడి. "సన సందర్భ మువలన 

లిజ్రాట్టులవకారంబునకు లోవంబు విభావనగు. ౨౪. 

వండితి-వండితిని. వండుదు-నండుదుస్ర. వంణెదవు-వండెదు, 

టీ. లిడ్లాట్టులకు సంబంధించిన మధ్యమపురుమైకవచన ' ప్రత్యయమగు వకార 

మునకు లోవము వికల్పముగ' నగునని యర్థను, “వండితివి ఇందు" వకారము లోపింవ 
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“వండితి-ఇి అని యుండ నవదాదిన్వరనంధిచే “*వండితి అని యగు. వకారవు 

లోవింపకున్న “వండితివి” అని యగు. ఇళ్లై “వండుదువు” అనునపుడు వకార మోవిధిచే 

లోపీంవ “వండుదు + ఉడి అనీ యుండ నవదాదిస్వరసంధిచే “వండుదు అని యగును: 

ఈరీతినె “వండెదను = వండెదఎ4డ్ = వండెదు. అని దాన్నిష్ప క్రియను గనునించు 

నది. ఇందు వకారముమోంది అకార ముచ్చారణార్లము గాన పొల్లు వకొరము 

మాత్రమే లోవించునని గృహీంచునది, అచ్చుతోడి వకారమే లోవించునని 
యర్థముచేని సీన ఇెదగాగమాంకూపములకు మధ్యమఫురుమ్మైకపచనమున నెదయందలి 

దకార మత్వవిళిష్రమగుట చే “వండెదు” అనిరీతి ను త్వాంత _మె “మెనరూవములం గలుగ 

నవకాశము లేమి నట్లన వీలులేదనియు వ కారవ్యంజనము మాత్ర మే లోకించునని యం 

ననక తీరదని (గహొంచునది. “వండితి” అనునది లిట్టునకును పందుదు- పండెదు” అను 

నది లాట్టునకును నుదావారణములనుట ఫూరో్యోక్తవ, (క్రియష్టులకుం జెల్లంబ. లిళ్రాట్రుల 

మధ్యమపురు పసిద్ధరూసములందుం దుదిందోంచువకారము పొల్లుమా శ్ ము లోపించునని 

ఫలితము నెన్నునది. 

తిర్భగ్షడంబులు వాచ్యంబు లగునవుడు లిడాట్టుల వభవమ 
జ ౧౪ 0 న్ా, 

బహువచనంబున శేకవచనంబగు. ౨౫. 

చిలుకలు నలీశెను - చిలుకలు వలుకును _ చిలుకలు వని కెడును. 

మేఘనులు గర్జి లైను- మెఘుములు గర్జిల్గును _ మేఘములు గరి ఖైడును. వగ 
టీ. తిర్యక్కు.లు జడములును శ్రియ చే బోధ్యములగునపుడు  లిడ్లాట్టుల వృథమ 

పురుషబహువచనమునకు బదులుగ చేకవచనమే నిత్యముగ నగునని నూస్రారము. = తిర్య 
గడక ర్త ృకములగు క్రి కి యలకు లిడ్డాట్టులం బ్రొథమపురువ మున శకవరసీచే గాని 

బహువచన మమరదస్ భావము. తిర్భకలనం బశువక్యూదులనియు జడములన న చేత 
నములనియు ముంచె యు క్షము. అమవాళ్ళంజ్ఞ ను సీ చ్రీరోను జేరుదురుగాన సామాన్య 
ముగ నమవా త్తనక తిర్యగ్దడములని విశేషించి" తెళ్చినన్ గృహించునది. చిలుకలం వలి 
కను:లాాఇటం బలికెననుదానికిం జిలంకలం కర్తలగుట నరానిచే* దిర్యక్కులగు చిలుకలు 
వాచ్యములగుచున్న వని యు. గానం బలికినవని బహువచనమగుటకు బదులుగం బలి జెనని 

యేకవచన మే యయ్మెనని గ్రహింవవ లెను, లాట్బ్రథమపురు షై కవచనమున నెడుగెడి గా 
గమముల చేతను, వానిరామి చేతను రూవ త్రయ మేర్పడునుగాన నాయవసా (త్రృయమం 
నను నేకవచనరూవమే గాని బవువచనరుపము పొనంగదని సూచించ నుప్ర్షరతమగు 
వలంకుననురూవమును నెడుగంతమగు వలి వెడుననురూవమును నుదాహృతముల యొ. 
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ఇది దేశ్యా చేశ్య, కియారూపసా ఛారణమని తెలుపను ముఖ్యముగ నచేతనవాచ్యతను 

జ, కటింవను గరించె నిత్యాదు లుదావ్భాతములని తలంవవలెను, '౫రించినవి-వలికినని 
UU జ జ 
అనురీతి రూవములు తిర్యగ్షఢక_ర్ట కములు “గర్జించిన-వలికిన అను భూత కాలికవిశేపణ 

ములమో6ద నవిశబ్దము వేరుట చే నె నవనుట స్పష్టము, అమహాత్తులలో స్ర్రీలిందుం 

జేరమినిం దత్క__ర్హృుకములు ఆచ్చికము 26 విధింజేసి మహత్కు ర్హ కము లగునఫుడు 
వలెచే “ఐనికిరింవలుకుదురు” అనురీతి నుండునని యూహింవవ లెను. 

లూటుడుబున శెడుతవక౦ంబులు దు తొంతంబులగు. ౨౬. 
రు క ప లా క 

ఆశీస్సు. మోకు మేలుగలీగెడును - మోకు మేలుగలుగుతను. 

శాపంబు. నీకు రా తసత్యంబు గలిగాడును-నీకు రాత సత్యంబు గలుగుతను. 

సం వ్యార్ణనంబు. పహారినను. గృవంగాం చెడును-హరిననుంగృ్భవంగాంచుతను, 

టీ, లూట్టు వ్యథ మమధ్య మో త్తమ పురు మైకవచనబహు వచనములకు "ఎడు-త "అను 

వ,త్యయములు (దుతము తుదిని గలవి యాదేశము లగును. “మాకు మేలు గలిగె 
ల ఖు, 

డును';---ఇట మోకు మేలు గలుగుంగాకను నాశీర్వాదము న్పష్ట పడు చున్న ది గానం 

గలుగు ధాతు లూట్టు డుష్టనకు 'ను'అనునదంత మందుం గల ఎడు అనునది యా జేశ ముగా 

“కలునీ = ఎడును = కలిగెడును'అనురూపమేర్చడెను. ఇళ్లే యీవిధి చే ద్రుళముతుదిని 
గల తవర్ణ్మ(తనుుమా దేశముగా కలుగు + రను=కలుగుతను' అనురూపమగును “నీకు రాజో 
సత్వము గలిగెడును” : == ఈ వాక్యము శావమును బోధించుచున్నదిగాన నిటం గలుగు ధాతు 

వునకు శా పార్థమున లూట్టను దాని డుళ్టున శడుపర్మ ౦బు (దు,లేమంతమందుం గలదియంం 

నా దేశముగా కలుగు = ఎవడును = కలిగెడునీ ఆనురూపమగును. ఈగతి నే ద్రుతొంత 

తవర్హ మైన . “కలుగు గ తేను=కలుగుకేను అని యగును, “వారి ననుం గృవ గాంచెడును; 
కాంచుతను తన్ను వారి రతీంచుంగాశని వేండుళొనువాండుం గాన సం ప్రార్థనమునం 
గలుగు భాతువున కిట చెడుతేవర్భ ములు ద్రుతాంత ములు గలిగె. ఆశీళ్శావసం ప్రార్థన ముల 

రరాట్లునందు డుషంన కిడుతవరము లాచేళించుటంబేని యితరతిజ్బ్భ) తృయములతోడి 
వూ! Cy దా 

రూపము లిందుం గన్పటవని గ హించునది, 
ట్" ఈ 

విధియందు లూట్టునకు మాజుగా నదియనుతోచ్చబ్దంబును 
ముందు నుగాగముంబునగు, ౨౭. 

మైత్రుండు నానిక్టిష్ట కార్యంబు చేయునది - వానికి నీవు బాసట 

యయి యుండునది, 
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టీ, విధి యనం దన సేవకులు "మొదలగు లేయినవారి నాయాయీోకార్యములందుల 

బ్రువర్థించునట్లు చేయుట. ఆశీశ్శాపసం ప్రార్థన ములందు? బూర్వసూ త్రముచే డుజ్ఞమన 

కెడుకవర్భవములు విధింపంబడినవి. ఇంక మిగిలిన విధియందు “ఆది. అను తచ్చ్భబ్దామహా 

చేకవచనరూవము లూట్టునకు బదులుగ విధింపంబడు చున్న ది. లూట్టునకను సామాన్య _క్షీం 

జేసి లూట్స)థమమధ్య మో త్తమైకవచనబహువచనములకు నదిశబ్ద మాడేశమననని (గృ, 

హించునది. కాంగా లూట్టునకు బదులుగ నదిశబ్దమును నది పరముగా ఛాక్వంతో కార 

మునకు నుగాగమమును నగునని నూ త్రార్థము తేలినది, ఇంచు గాగమసంబంధమున నేమి సవా 

జో కారాంతత నేమి ధాతువులుదంతము లె యయ్యొణి6 గాన నుగాగమనిధాన ము సార కముం* 

“వేయునది:---కన్నక మైత్రుం డీనిశ్టోశించిన కార్యమును జేయవలెనను స్వామి శాసనము 

'వెల్లడియగు-చున్నది గానం జేయుధాతువుమోంది. లూట్టున కదిశబ్దమును నది పరముగా 

ధాత్వంతమున ను అనునదాగమముగ నగుటయు నీవిధిచేం గుదిరి “చేయు-ఆది = 

చేయున్ అది= చేయునది? అనురూవమేర్చ డెను, “ఉండును”: నీవు వానికి నవోయం6 

డవై యుండవలెనను స్వామివిధి వెల్లడియగుచున్నదిగాన, నిట నుండుధాతు లూట్టున 

కదిశబ్దమును నది వరముగా నుగాగనుమును నె “ఉండు ?నది = ఉండు-న్ + అది = 

ఉండునది” అనురూపమేర్చ డెను. పరికింప నిట్లు నుగాగమమును లూట్టున క్షదిశభా CE 

మును విధించుటకంటె “వేయును _ ఉండును మొదలగు వానిమోద నదిశబ్దము దేర ”ఐిధ్యర్గ 

బోధకతను వానికి గూర్చుననుట సరసమని తోంచెడి, ఇందులకు 'కద్ధర ప్రథ మైకార్గ 

వాచకాద్ధి క్రియాపదాల్ , అదిశబ్ద ప, యోగస్స్యాద్వి శే షార్ట్ నిరీక్ష తే అనునాధర్వణము 

వృమాణము, కావునం బైయాధర్వణ మే దీనికి మూలమనందగును, నూరి విధ్యర్థమును 

లూడర్థ ముగా సమ్మతించిన వాండగుట నట్టు మాని యిట్లనెనని యెన్నునది. నుక్కు_క కా 

రము పోవు పృక్యయముగాన ఛాత్వంతమున కగుననుట స్పహ్హము, మజియం 99 నూ 

త్రము ననుసరించి శెండపయుదావహారణము మధ్య మపురుహర్థ వాచక మగుటంచేసి “బాన 

టమై యుండుము అనియు రూపాంతర 'మేర్పడ నగునని గృహించునది. ఇకో 

“మారు త్రరముల నొసంగునది." మొదలగు నుదాహరణములకును నొసంగుండనురూ పొంత 

రము 29 చే సీద్ధించుటను మబజువరాదు. విధియంబెడుతలు గావనుట 27.29 లను 

బట్టి “తెల్ల ము. 

ఎడుతల ద్రు తంబున కచ్చు పరంబగునపుడు మకారంబగు. ౨౮. 

నీకు మేలుగలిెగెడుమనియొను - నీకు మేలుగలుగుతమనిరొను. 

టీ 26 చే విధింవంబడిన దుశాంకములైన 'ఎడు_కి అనువాని దృుతమున 
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కచ్చు పరముగునప్రు 'డాద్రుతమునక మకార మాదేశమగునని సూత్రార్థము. “ఎడు=కి 

అనునవి యాశీశ్నావస3 ప్రార్థన ములం దగుననుట స్పష్టము. కలిగాడున్ 4అనియె” ఆశీ 

రర్భమునమైన యెడువర్భము తుదిద్రు తమున కీవిధిచే మకారము రా “కలిగాడు +క్ గా 

అనియె=కలి ఇడుమనియొ.” ఇట్లే తవర్శముయొక్క- ద్రు కేమునకును మకారంబగుటను గమ 

నించునది. (కలుగుతన్ ఆనియె=కలుగుకమ్-అనియె = కలుగు తమనియొ ఆశీరర్ణమున 

నుదావృశళ మైనను శా వసం ప్రార్థన ములందును సీవిధి గలుగనగునని గృ హింవందగు, తొల్లిటి 

భావనివి “కలగడును.కలుగుతమి అనురీతి నకారవిళిష్టమ కారముతుది గలిగియుండెడి 

వనియు మమకారము కాలక్రమమున న కారము గాం బరిణామమునంద నానంతర 

వ్యాకర్హలు (ద్ఫుతాంకములంగం దీరానించుచు వానిద్రుతమునకు మకారమును. విధించి 

రనియు భాషాచర్నిత దృష్టిని గొందజందురు. 

లూణ్యధ్యమ వురులకు ముఢుజ్ఞులగు. ౨౯. 

ఆశీస్సు. దీర్టాయువగుము. - దీర్టాయులరగుండు,. కావంబు. 

రాతసుండవగుము - రాతసులరగుండు. సం ప్రార్భ నంబు, నన్ను రథం 

పుము - నన్ను రథీంపుండు. విధి. నా చెప్పినవని చేయుము = నాచెప్పిన 

వని చేయు(డు. 

టీ, లూణ ధ్యమపురు మైకవచనబహువచన పృత్యయ ములగు “వుంరు” అనువానిలో 

వువర్ణ మునకు మువర్ష మును రువర్భ కమునకు డుజ్వుర్భ మును నా బేశములగునని భావము, 

ముడుజ్జులగునని నిత్యముగ శాసించుటం జేసి 27 చే నగు నదిశబ్దమున కిది బాధకమని 

తోంవనగుం7గాన ముజ్జులును నగునని సముచ్చయిర్థము. ప్ర కాశికమగునటుల సూ్రిం 

చుట తగు. 27 చే నదిశబ్దము ఫూర్వము విధింంబడెళుగానం దదభావమున నె యావిధథి 

యని పాఠకలోకము గ హించెడినను నాశయముతోడం గావలయు. సూరి యిట్లు 

సూల్రించి యుండును గాని యదియు నిదియు నిత్యవిభానములవలెచే యగవడు 

చుండుటం జేసి స్పష్టార్ధము ముడుజ్ఞులంను నని యనుట సరసము, ఇందులకు విధియందు 

“నాఇెప్పినవనిచేయుము- చేయుండు” అని యుదాహరించుట వ్రమాణము. మఆియు 

నట్టనకున్న “నీవు బాసటమై యుండునిదని యుదావారించుటయు నసంగతమగు, 
“అగుము*:--ఇట నా శీరర్ధమున నగుథాతు లాణ ధ్యయమైకవచనవు వర్ణ కమునకు మువర్హ 

మీవిధిచేం గా '(ఆగుషవు=అగు 1ముజ) ఆగుము” అనురూవము సిద్ధించె. ఇల్లై లూ 

ధ్యమబహువచన ప్రత్యయ రువర్భకమునక  డుజ్యర్హముగా (అగు4రు = అగుం డ్రుజ 

“అగండు"అనురూవము గలి. 96 చే వీనికగురూ పొంతరముల .గమనించునది. డుజ్జనుట 
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బిందువును ఘటించుటకొజకనుట స్పష్టము, ఇటే శావసం స్రార్థనవిభులం దచాయాభాతు 

వులమోంద వురులకు ముడుజ్జు లగుటను గమనించుచు రూపముల (గ హించునది. విధ్య 

రమునః గాక తక్కి నయా కీశ్శావసం పార్టనముల నెడు కవర్ల ములును గలుగనగునని యయుం 6 
థ్ర Ve నాం 
గాన “నీవు దీర్గ యువ వయ్యుడున్; నీవు దీర్ధాయుంన వగుతన్* అను మొదలగరూ జ 

ములును నుండునని గృహించునది. శేవల తుమున్నంకముచేతను గూడ శా పార్గమును 

బకటించుట వనుచరి త్ర కాలమునుండియు( జూవ్టైడె “ధూళి పాలుగాన్ =-ధూళి పొలగుం 

గాక. అగుత,_అయ్యెడి." అని దీనియర్థ ము, 

ఉభయస్ర్రాగ్థనంబున దుగాగనుంబున కత్వంబగు. 9౦. 

వనము వండుదము. 

జీత్తు వరంబగునవు డుత్వంబున కత్వంబగునను నూత్రముచే 
లజ్పరంబగునపు డత్వంబు. ప్ర. వండండు - వండరు - వండదు - వండ వు, 

మ, వండవు - వండరు. ఆ, వండను - వండము. 

టీ, ఉభయ స్రార్థనము కానెదుట నున్న వానిని దా: జేయువనియందు నహః 

యునిం గమ్మని వేండి గలివికొనుట. అనంగా నొక వ్యాపారమున కిరువురు గర్తలగుట 

యని భావము, “మనము అనంగా నీవును నేనును గ ర్రలగునపుడు 22 చే లాటు రుఖు 
ఉం 

వరమగునపుడగు దుగాగమము నుత్వమున క్రత్వ మాబేశనుగునని సూత్రార్థము. సంప్తార్గ 
థ్ WU 

నము లాడర్భ ములలో నొకటి యని ముంచె యుకము. అది యుధయ-పారన రర 

మయ్యె నేని దుగాగమదు వర్ణ ము ద కారముగ మాజునని భావము ఫలించెడి. “వండుదుముి 
అనియే యీవిధిచే నత్వము రానిపక్షమున నగుంగాన నత్వ మోవిధిచే విధించి “వండు 
దము అని సాధించె నీవును నేనునుగలిసీ వంటం జేయుదమని భావము. ఇంతవజిక లజ 
కుదాన్ఫాతులు బాప లేదుగాన నీ క్రింద గ్రంథకర్త యు దాహరణముల నొనంగప 

చున్నాడు. 2) చే ధాతువుతుదినున్న యుకార మళారమగుం గాన వండండు మున్నగు 
రూవము లేర్పడునని యీ క్రీ, ందినూరివిపరణమున కళ ప్రాయము, లజాయందు. టై వు 
ముగం ద్రథమమధ్య మో క్త మెకవచనబసువచనము లు దావాళశములుం. ఛాతుజ్రుతుది 

ము హో జ | ణా గ యుత్వమత్వరూవముం దాల్చు విశేషమేగాని యితరమగు వ్రకి,యావిశేష మ్ందుం 
జూపట్టమిం (బ్ర క్రి య్య్మాపృదర్శనము త్య క్షము. *వండదు_వండవు" అనునవి యమహా 
త్క_ర్హ్భకములుగాన 12 చే దువులు గలిగననుట స్పష్వము, న టి 
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మధ్యువ ముడుజ్జులు ముజ్జు నాయడు. 3౧. 

టీ, మధ్యమపురుమైకవ చనబహువచనములందు 29 చే నగు “ము_డుజ్ * అను 
వానికి ముజ్జని సంజ్ఞ, మువర్శ మును 'డుజ్ * అనుడానియందలి తుదిపొల్టు “జ్ * అను 

దానితో గూర్పుటంశేసీ యీసంజ్ఞ సిద్ధిం చెననుట స్పష్టము. 'డుజు_రుబ్బు' మొదలగు 

నంజ్ఞలం ముందు చవేయంబడినవి, వానివలెనే యిదియు నొకసంజ్ఞ యని గ్రహించు 

నద 

వ్యతిరెకంబున ముబ్జు పరంబగునపుడు కుజి యగు. ౩౨. 

నీవ వండకుము - మరు వండకుండు. 

టీ. వ్యతిశేకమున ననంగా లజీయందు మధ్యమపురు మైకవచనబహువచన 
ట్య ళ 3 జగ క 9 టు ౯ 
(సృత్యయములం ముడు అనునవి వరముగా కుడీ అను (వృకయమగును, కుజి* 

అనునది జీత్తుగాం జేయుటకు 20 చే థాతువుతుది యుత్వమత్వ మగుటయే వృయోజన 

మనుట స్పష్టము, జీత్తనంగా “జి అనునది పోవువ్రత్యయమని ముందే యుక్తము. 

“వండకుము వండుధాతువునకు లజి మధ్యమపురుషెకవచనమున 99 చే మువర్ణ్మ కమును 

నది పరముగా నీవిధిచే కుజియు నది పరముగా 20 చే ధాత్వంతోకారమున కత్వమును 

గలిగి. మైరూపము సిద్ధించె. ఇట్టే “వండకుండు? అనురూవము ప్రక్రియ నరయునది. 

సంహ్రైర్థనంబుల ముజ్జున కదాదులు విభాష 

నను పృయుక్షంబులగు. 35. 

వండువు - వండుమా - వండుమి - వండుమో - వండుండ - 

వండుండా - వండుండి - వండుండీ. అ-ఆ-9--ఈ-ఎ-వ-ఒ-ఓ-అమ-అయ్యా- 

ఇత్యాదు లదాదులు. | 

టీ, సంస్రార్థనమున 'ము-డుజ్ * అనువాని క్రీన్యూతృము క్రింద వివరింపబడిన 

10 దియు వికల్ప యుగం 'జేర్పంబడునని సూత్రార్థ ము, నుధ్యమపుకుమే షేళవచనబహువచన 

వృశ్యయములగు 'ముడుడ్జు"లు తుదిని జేనశ్ర్ క్రి యలమింద ' అ_.ఆ మొదలగునవి చేర్చి 

సంప్రర్ణ నార్థమును బోధించుట ₹ యొక పృ సద్ధమర్డ మని భొవము. విభాషననుటంశేసీ 

'వందుము-వండుండు” అనున దాదు లన్ముప, యు కృములం గానిరాపములును సంప్రార్థన 

మున 29 వేం దగునని గ ఫం చునది. 'సండుము(అజవండుమ; వండుము + ఇ=వం 

డుమి; వండుండు4-ఆ=వండుండ; అనురీతిని “అ-ఆ-ఇ-ఈ” అనున వన్నుష్పయుక్ష మగు 

నప్రు డవదాదిన్వరసంధి నిగూర్చి సిద్ధరూపముల గమనిం చునది, వీనిని విభజించి చూపవలసీ 

గ్ర] 
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యాట. 
తరువాతి సూ (త్రము ననునరించి ఎదాదు లను, యు కము లగునప్రుడు (స్మక్కియను 

గమనించునని.” * “ఆఅమ్మ” ఆదిళబ్బము చే అన్న_అప్టో మొదలగునవి గ్రావ్యాములు. 

ఎదాదులను ప్రయ _క్షంబులగునపుడు ముజ్జునకు 

వుజి రుజ్ యగు. 39. 

వినవె - వినవే - వినరె - వినరే - వినకువె _ నినకువే - విన 

కుర _ వినకురే. 

టీ, ఎదాదులనంగా 88 సూూత్తము క్రింది అకారాదిడశకమున మొదటి నాల్లి 

టిని విడిచి ఎకారము మొదలుకొని యుండు నాటఅని గృహింపవ లెను, (ఎ-వి-ఒ-రీ- 

అయ్య-అమ్మ ). వైయాజును వల చే నను (వృయుక్షములై వరములగునపుడు మధ్యమ + 

రుషెకవచనబహువ చన (వృత్యయములగు 'ము_డు అనువానిలో మువర్ష్య కమునకు 

వువర్భ మును డువర్శ కమునకు రువర్భమును నా బేశములగునని భావము. ముడుజ్జం లంత్వ 

విళిష్టములం గాన వుర్లులను హల్తాత, ముల వాని కాచేళించినం జాలునుగాని హల్గాత, తృముల 

నుచ్చరించుట కష్టమగుంగాన వని నట్లా జేశించక' యుత్వవిళిష్టముల చే యాడేశింజెనని 

తోంభెడి, ఎచాదులని యనుటంచేసి 9g సూ త్రమునః 'బేర్కా-న్నయ దాదులు వదింటిని 

నదాదులు నాలుగనియం నెదాదు లా ఆనియ్ను రండు ఫెగములుగ. బ్ర క్రి శ్రీయా భేదము 

ననుసరించి విభజించెనని శ హించునది. వూర్వసూ త్ర త్ర ప్రో క్షమగు నిమయముే యను 

సరించి యీాసూ ల్ ము నూతి (ఈ, తమయ్యెం గాన నిదియు సం స్రార్ధనమునకు సంబంధించిన చే 

యని గ్ హ్ంవ వెను. వలి యని జీత్తులు ౫? నశ్చేశంచుట 20 చే ఛాత్వంతో కార 

ముశారచుగుట ఫలమనుట - ప్రనరు క్షము. “వినుము? దీనికి 8 చే నదాదు లనుప్రయు నము 

లగు, అందు నిదాదు లనుప్రయుం కములు గా సీవిధి వే మువర్జ మునకు వుజిగా “వినుము వా 

ఎ=వినువు + ఎ' అనియుండ 20 చే వుడీ వరముగా ఛాతువుతుదియుత్తున కత్వము గలంగ 

“వినవు4-ఎ=విన వె అనురూప మేర్చడుళు, ఇధే “వినుమువీజవినువు క ఏీ=వినవు-వ౫ 

వినవే"అనుదాన్నిప్పక్సియ నూహిం చికొనునది. “వికుుడుష-ఎి అనియుండ నీవిధిచే రుజిరా 

'వినురు;-వీ అనియుండ 20 చే రుజి పరముగా ధభాతువుతుదియుత్తున కత్వము గలంగ 
“వినరు _-ఎజ=వినళి  అనురూవము సద్ధిం చును, ఇట్టే వీకొరము నను వ (వృయు_క్తము గా 
“వినుండు + ఏ=వినురు వీ=వినరు శాన=విన లే అని రూవమగును, “నినపము 1 ఎ_దిన 
కువు శ-ఎజవినకు వె అనియు, “వినకుము +వీ=వినక్రువు 4-నీ=వినక వే” అనియం, “విన 
కుండు-ఎజవినకురుఎ=వినకుర' అనియు, “వినకుండు “1 న=విన కురు (వజ=వినకు బే" 

వచ్చినం బె,వ కారమే చూపునది. వంటచేయం. ట్రార్భి ంచుచున్న వాండనని యర్థము. 
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అనీయు వ్యతి రేకముజంతమున కెదాదు లను వ యుక్తము లగనపుడు రూవము లగు 

టను గమనించునది.  ముజ్జున కను సామాన్యో క్రిం జేసి సం ప్రార్థనమునందలి వ్యతిరే కా 
వ్యతి రేకముజంతములు శెండును శ్రావ్యాములగుం గాన 'మొదటినాల్తును నవ్యతికేకము 

ఉంతమునకును, దుదినాల్లునువ్యతిరేక ముజంతమునకును, ను'దాహృత ములని గ్గ హించునది, 

“అయ్య-అమ్మ ' ఆనునవివరమగు నపుడు 'వినవయ్య-వినవమ్తు -వినరయ్య-వినరమ = వినకువ 
య్య-వినకువమ్లు _వినకురయ్య.వినకురమ్ల * అనురీతిని రూపము లేర్పడునని (గృహొంచునది, 

వ్యతి శేకముజంతమునందలి కువర్ణ ము థాతువునకు సంబంధించినది గానిదగుటన్కు 20 

సూ త్ర మధి కారప్రా ప్పమైెనథాతువునకను దానింజేసీ ఛధాతువునుత్తునకే యత్వ మా బేళించు 

టను వుజీరుజులు జీత్తులైనను దమకు ముందుండు కుపర్ష మునుత్వమున కత్వముగూర్చం 
జాలవని గృహించునది, ఇట్టిశంక యిట్టి చోటులం గలుగునని రొంచియే గ్కుంథకర్త 90) 

సూత్రమునక్కు జీత్తు పరంబగునపుడు థాతువునుళష్షమున కత్వంబగునని వివరించి యర్థ ము 

వ్రాసెను, 

స్వార్ధ ము జింతసం ప్రార్థ నార్థకరూపములం “వినవు-వినరు అను లజీరూవముల 

ననుసరించియొ చాది సంయోొ+గమున చానికి సంప్రార్థ నార్థకత గలిగెనని సాధింప నగుం గాని 

“వినకు వే-వినకురె మొదలగు వ్యతిశేక ముజంతసంప్రార్థ నార్భకము లట్టు సొధించ నవ 

కాశములేమి నీస్యూత్ర మావశ్యకమనుని చెబ్బనొప్పను. అంతటను నెదాదియోగ మవ 

దాదిన్వరసంధివిధిం బేసి యగుటను స రించునది. ఎ కారము మొదలుకొని యుండునా ఆకును 

ఇదాదులని (గృహించువక్షమున నీవిధి నితృ్యమగుటంబేసీ “వినుమమ్మ; వినుమయ్య; 

వినుండమ్మ; వినుండయ్య;" అనురీతి రూవములున్కు వ్యతిరేక మున “నినకుమమ్మ -వినకు 

మయ్య్యవినకుండమ _వినకుండయ్య " అనురీతి రూవములును నసాధువులు గావలసీయున్న ది 

మళకియు 'వినకువమ్మ -వినకరయ్య అనురీతి రూపములు శృుతికసమ్మ ఈము లైనను సాధు 

వులు గావలసీయున్న వి. కాన నదాదు శలెదాదులను విఫాగమ చ్చులకు సంబంధించిన జే 

గాని “'యయ్య యము యపవ్ప యన్న మొదలగు ఫూజ్యార్థక ములందుం బేరవనియు 

దాన నదాదులు (ఆ-ఆ-ఇ-ఈ) నాలుగనియు, ఇజదాదులు (ఎ-న-జఎప్రీ నాలుగనియు 

ఇగృహీంచి సెనాలుగచ్చులు వరమగునపుణె యీానిధి వ_ర్థించును గాని యయ మున్నగు 

నవి పరమగునపుడు గాదనియు గ్రహించుట యుచితమని తోంబెడి. ఆవక్షమున “విన 

వమ్మ -వినవయ్యి _వినరమ్తు -వినరయ్యి” అనురీతి రూపములు గుదురవని శంకింప నగుం గాని 

వాని నమ్థాదుల యోగ ముగల వ్యతి లేక కి యారూవములనుండి గలిగనవిగ సాఫింవ 

నగుంగాన నట్టిశంక కవకాశ మే లేదని గ్ర, హిం చునది, ఇందు 'అమృ-అయ్య 'లం వర 

కి యంజూపి రూవముల నుదావారింవమియు నీరీతిని చ్రాయంటకుం ములుగ నుంచి జ్ 
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గతమనీ యూహీంతురుగాక. ఈన్ఫూతృముచే సాధింహబడిన రూవములను విభజింవ 

వలసీవచ్చిన 'వినుము4నీ వినుంుశునీ; వినకుము4నీ; వినకుండు సావి అని చూవం 

దగు. ఆదిపదము వే “అన్న-అప్పి మొదలగునవి గ్రాహ్యాములు, అదాదులలో నయ్యు 

మొదలగునవి క _ర్హ సందర్భము ననుసరించి క యలకుం గూర్చునది, 

'ప్రార్థనంబునందన్స) త్యయాంక క్రి కి యలమోందం గదకదవు ఫూర్వకంబు లన్నాదు 

లనువ్ర, యుక్త కములగు*నని తి లింగలత్ణశేషము నుజ్యాంత ములమోంద౦ “గదమ్మ, కదవమ్హి 

మొదలగు రూవముల సాధించి సం ప్రార్థ నార్జ క ములుగం జూపుట సీసందర్భమున నరయుం 

నది. మజియంుం6 “దద్ధర్శ భూత క్రియ లార్యార్థవరకంబులయి ప్రశ్నా ర్థకంబు లగి 

ననియు, 'నొఖ్యాకచోం దద్ధర్శ శ్రీయ యార్యాద్యర్థపరకంబయ వ్యతి రేకవ్యంజక 

వ (పృశ్నార్థకంబగు "ననియు, “నార్యద్యర్థ మొక్క చో నటుళబ్దఫూర్వకంబును నగు” 

నసయు శాసించి, యార్యాద్యర్థక యోగ మున నాయా క్రియలకగు నర్థవిశేవుస్ఫూ రి రిని 

చెలుపు ,తి త్రిలింగలకణ శేష సందర్భమున నమనించునది. “ 

టవర్థకంబు భావంబునందగు. 3% 

భావంబనంగా థాత్వర్థంబు-వండుట-వండుట - వినుట - కనుటు, 

టీ, “టి అను ప్రత్యయము భావమున నగును. భొవమన ఛాతువునర్థమని 

శ్రీంద వివరింవంబడియొను, 'ఫల వ్యా పారయార్థాతుకి” అనుదాని ననుసరించి భాతువునకు 

ఫలవ్యాపారములు రెండును నర్భములయ్యెడి, దీన వాస్ట పారమును జెప్పనిభాతువే 

యుండదని తేలెడి, చేయుట_ఒనర్చుట మొదలగునవి వ్యాపారమునకు నామాంతరము 

లగును. ఇట్టి వ్యా పారరూవమగు ధాక్వర్థమంచే టృపృక్యయమగునని భావము, వండు 

ధాకువునకు వంట చేయుట యను వ్యాపార నర్థము, "కాన నట్టివ్యా పౌరరూవమగు 

నర్భమున భాతువునకుః గల్లిన టవ ప్రశ్యయముతోడి * వండుట యను వదమునకు నంటు 

చేయుట యని యర్థము గలి 7 ఇల్లై భుజించుట యనుదానికి భోజనము చేయుట 

యని యర్థము గలుగును. వండుటయనంగా6 బక్వ్వమగునట్టు చేయుట. ఇట్లే తక్కినవీ 

'గ్రావ్యాములు, వంటచేయుట చే వండంబడినది మె త్తనగుట ఫలముగాన వంట ేయుటయుం 

వండంబడెనది "మె త్తనగుటయు నను వ్యా పొరఫలములు రెండును భాత్వర్థము లేయగునని 

గృహించునది, ఇటే సూత బుద్ధిని ఫలవ్యా పొరములు శెండును ఛాత్వర్థమ లగుటయంం 

న్ు ముఖ్యముగ వ్యా హారరూవాత్వర్థమున టవ్రత్యయ మివిధి'వే నగుటయుంనో 

గమనించికొనునది, భావళబ్దము శిజంకయెన భూధాతువునకు మీడ “అచ్* అను 

మ్రత్యయము గాం గలిగినది గాన భూభాతువున కగుట యర్థృమును దానిమోంది ణిచ్చు 
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నకుం బ్రేరణమర్థమునునై యగుధా కు స్రేరణభావార్థకటవర్థాంతనుగు కావించుట యను 

నది భొవశబ్దమున కర్భమయ్యెడి. దానం జేయుట కావించుట ఒనర్చుట మున్నగు 

నవి వ్యాపారమునకు నామాంతరములగుటయు, వంట వేయుట భోజనము చేయుట 

మొదలగునవి ఛాక్వర్థము లగుటయు నవిరుద్ధములని గ్రహించవలెను. దీన వండుట 

యన వంటచేయుట యనియు బండుటయనం బండంశేముట యనియు వినుటయన 

వినునట్టానర్బుట యనియు నర్థము లూూహించునది, ఫలవ్యా పారములు ఛాత్వర్థములం 

రండును భిన్నాశ్ళయము లేసనపుడు ఛాతువు సకర్యకమగుననియు, నవి కా 

శ్రోయములైన నకర్ణ కమగుననియు నూహీంపందగు. వంటచేయుటకు చేవదత్తుండును 

మె _త్రనగుట కన్న మును న్యా శృయములంగాన వండుధాతువు సకర్శకము, వండుట కను 

రూవమగు  నెదుగురూవ మైన వ్యాపారమునకును వండుటరూవమైన ఫలమునకును 

వండే య్మాక్ళయముగానం బండుధాతువకర్శకము, (ప్రకృకము థాత్వర్థమగు 

వ్యా పారమున చే టప త్యయ మావిధివే నయ్యెడిం గాన నీట వత్యయను ఛాత్వర్థ 

మగు వ్యాపారము నే బోధించెడిం గాని యన్యమును గర్ర్రాదికమును బెలువంజాలదని 

సంభావన వేయందగును. సంస్కృతమున ల్యుడంతరూవములగు “పతన భవని అను 

"ముదలగువాని శయర్థ మో యీటవర్డ్మక మంతమందుంబేరినవాని కదియె యర్థము గాన 

ల్య్యుడర్థము వ ప్రకృతనూ త్ర తృస్థ భావపదమున కర్గ మని గృహింవందగును, భావే టపర్డ్మ 

ఫోజంతే సర్వేషాం చ శ్రయావచానాం సాల్” అననది మూలము. ఈ టపర్ణ కము 

సర్వ ధాతుసామాన్య మగుటను నిత్యముగ నగునదగుటను నిట విధింప నావశళ్య్ళక మయ్యె. 

122 సూ తృమునందలి భావళబ్దనునకుం గ రయగు భౌవ మర్థమగుటను స స్మరించునది. 

భావార్థక 'సవర్త 'కాంతముమిాంద సముచ్చయార్థక మగు “యును అనునది "చేర్చిన నది 

నానంతర్యార్థక మగుట ప్రాచీన్మప (వ, యోగదృష్ట్రము, భావార్థక యోగమున గర్తకుథ 

బ్రథమ యగుటను స సరించునదే. 

కజీవర్ణ కంబు పురార్థయోగంబున విభాషను భావంబునందగు. 3౬, 

వండకమునువు -.వండుటకుమునువు - చేయకమునుపు - చేయు 

టకుమునువు. మునుపు - ముందు - మున్ను - తొ ల్లీ. 

టీ, మునుప్రు-ముందు.మున్ను-తోొల్లి ఫూర్వము మొదలగునవి పురార్థకములని 

(క్రింద వివరింపంబడియె, క్రియల కట్టివానితో నన్వయరూవమగు సంబంధము తోంచు 

స వా “రజి” వత్త నగుననీ నపు డట్టి క్రియలమింద ఫా ర్భమున కజీ” అను (పృశత్యయము వికల్పముగ గు 

సూ శ్రార్థము. వంట వేయుంటకుముందు నంటచేయకుండుటయు యుంజెజి: గానం బురార్భ 
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కములయోగమున వ్యతి రేకరూప ప్ర యోగ మే తోంచుట సవాజము. 'వండకమునుపు 

ఇట మునుపను పరార్థము రరూగమున వండుధాకువున కీవిధిచే “కజి (వ్రత్యయమును 
(వండు +క్స 20 చే ధాతువు తుదియంత్తున కత్వమునునై వండకమునువను రూపము 

గలిగె, కజి జీత్తనుట స్పష్టము. ఇటే తక్కుంగల యుదాహరణము లూహ్యములు* 
— ంం య 

కజీపర్ణ్య కము గానిపత్సమున వండుటకు మునువని యుండును. “తొల్లి” అను పురార్థము 

యోగమున గజి గల్లుట యరుదు. 

వ్యతిరేకభావంబున మిజి యగు. 88. 

వ్యతి రేకవిశిష్ట కి యాభి భాయి థాతువునకు మిజీయగు. వండమి. 

పండమి, 

టీ, వ్యతి రేకధాత్వర్థమున “మిజి” అను ప్రత్యయమగునని సూత్రార్థ ము. వంట 
చేయుట యనుదానికి వంట చేయకుండుట వ్యతిరేకముగాన వంటచేయనుకుట యను 

నర్థమున వండు భాకతువుమోంద మిజీ వర్ణ్యకమును 20 చే ఛాతువుతుదియుత్తున కత్వ 

మును౫లిగి “వండమి” అను రూపము గలిగె ఇటే వండుటకు వ్యతిరేకము వండకుండుట 

గానం బండకుండుట యను నర్థమున వందుధాతువుమోంద మిజిాయు భాత్వంతొ*త్తున 

కత్వము 20 చేం గలిగి వండమి యనురూవ మేర్చడెను, ఇళ్లే తినమి-కనమి-భుజింవమి- 

వినమి మొదలగు రూవము లగుటను గమనిం చిఫొనునది. 

సమానా శృయంబులం బూర్వకాలంబునం దివర్థకంబగు., 3౮. 

గి ఖో అభ వ కాశ్తయంబులగు క్రియలలోవల నెయ్యది పూర్వ కాలికం 

బగుం దద్వాచియగు థాతునున కివర్ణకంబగు. ఇదియె క్వ్వార్థంబు 

నాంబడు, వండి = వండి - విని - కని, సమానకర్హృకంబులనక సమా 

ది ల నాశ్రాయంబు లనుటం చేసీ వైత్రునిచేత మైత్రు,ండు కొట్టంబడి మడినె 

ది శి మొ; నిత్యాది నుద్ధంబ వ్: 

టీ, సమానశ'బ్ద మే కార్థకమగుటం గ్రిందివివరణమునుబట్టి స్పష్టము. ఒకవదా 

ర్థమునకు సంబంధించిన వ్యా పారములను దాల్చు ధాతువుల సమూహములో? బూర 

ఫూర్వ కాలికంబులగు వ్యాపారముల బోధించు ధాతువులకు “ఇ ఆను చత్రయమగు 

నని సూత్రార్థము, “ఇ అను నీవృత్యయము సంస్కృృతమునందలి “క్యా” అనుదానికిం 

దుల్యము గాన చతదంతమును గ్యార్థమనుట యొవ్వునని యిదియె యను నీ క్రింది నూరి 

వ్షివరణనున క ఖప్రాయము. (వండు+ఇజవండి) ఇట్లే తక్కిన వాని సక్మియం గమనించు 
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నది. (రాముఃడు వండి యీతెంమె:---ఇట రాముండను నొకనికే సంబంధించిన వండుట 

మయేుతెంచుట యను వ్యాపారములలో. బూర్వ కాలిక భ్యాపారంబగు వండుటను 

బోధించు వండుధాతువున కి పృత్యయము రా “వండి యను రూవము గలిగెనని 

(గృహీించునది, ఇటే “రాముడు వండి బట్టలను గట్టి తాంబూలచర్వణ మొనర్చి పాదు 

కలధరించి యే తెంచి అను వాక్యమున రాముని పలువ్యా పారముల బోధించు క్రియ 

లభం దుదిదానికిం దక్క - దక్కుంగల ఇఫూర్వవూర్వ కాలికచ్యా పారబోధకముల 

శెల్లను నివర్థ్యకమగుటను గమనించునది. తుదివ్యా'సొారమును ననుసరించి. పూర్వ కాలిక 

వ్యా పొరములం చలిసికొనుచుం దదోధకముల కివర్ణముం గూర్చునది. 

“సమానక' ర ఎకయోాకఃి ఫూర్వ కాలి” అను సంస్కృత వ్యాక రణపద్ధతి ననుసరించి 

సమానక' ర్త కములలోం బూర్వ కాలికముల కివర్భక మగునని సూ త్రించిన 'వై శ్రునివేత 

మైశ్రుండుకొట్టంబడి మడిసె అను రీతి నొవ్వు కర్మణి ప, యోగవాక్యములందుం గొట్టం 

బడు మడియం నను శ్రీయాద్వయమునకుం గర్త యొకండుగాక కొట్టంబడి యనుదొనికి 

వైక్ర,ండును నుడినె ననుదానికి మెక్రుండును గ ర్తలగుటం జేసి పూర్వ కాలిక వ్యాపార 

బోధకవుగు కొట్టంబడనుదాని కివర్దకము గలుగకపోవలసి వచ్చును గాన నాపద్ధతి 

యనాదృతమయ్యునని యం. నొట్టంబడనుదాని చేతను మడి నెనను దాని చేతను బోధ్యము 

లగు వ్యా పారముల శాశ్రయుండు మెక్రుండే యగుటంజేసీ యనంగాం దాడనము 

నందినవాడును మడినీసవాండును మెత్రుకే యగుటం జేసీ సమానా శ యము లన 

వలసివచ్చెననియుం (బృకృతము కొట్టంబడినవాండంను మడిసిన వాండును నోకంజే యగు 

టచే సమాన్నాశ్ళయములగు | క్రియలలోం బూర్వకాలిక క్రియయగు. కొట్టంబడను 

దాని కివర్ష మోవిధిచేం గలిగాననియు నీ క్రిందనున్న సమానక ర్త కంబులనకయను సూరి 

వివరణమున కళ్ళి ప్రాయము. ఆంధ భాహోశై లిని బాగుగ బరికించి సమానాశ్ళయ 

దళము నెలకొల్పంబడెనని ఫావము, సంస్కృతమున నిట్టి కర్మణి బృ యోగ వాక్యముల 

గా క్షవృత్యయము  గలుగుటయే  పొనంగదు, 'వైత్రేణ తాడితో మై తో మమారి 

అనురీరణే యుండును గాని ఫూర్వకాలిక ళ్ళ హరబోధకమునకః "గార, వ ప్రత్యయ మిట్టి 

యదనునం గలుగదు. భాఘాశే లింకేసీ యావిషయమున సంస్కృ తొం (థృభౌమలు భిన్న 

ములనుట స్పష్టము. “ఒకొ_కచో భూతకాలికాసమాపకకియ మోూత్వర్థ కంబు నగి 
త్రిలింగలతణశేమకర్త ర యాసందర్భమును బూరించుట నరయునది. “కాష భూత 

యో. (క్రియాంక స్యేత్ "అనునది మూలము, ధాతువు పసర్ష ముతోం గూడినం గ్యాస్థాన 
మును లవ్వు సాడం బర్యాయమున నందవచ్చుననియు, “నుపసర్ణ ముతో గూడకున్న 

బా పృత్యయ మే యందుననియు సంస్కృత వ్యాకరణమార్ల ము. ఇందట్టి భేదమగవపడమి 

క్వుల్యప్వుల శెంటిస్థా నమున ని ప్ర త్యయ'మే యగు, 
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కజివ్య తిరేకక్వ్వార్గంబునందగు, ర్రిడ, 

వండక - వండక . ఫొటక - తిటక, 
లు రు 

టీ. క్వార్థముయొక్క.. వ్యతిశేకమును బోధింవవలసీ వచ్చినపుడు థాతువునకు 
“కడి అనుప్రత్యయ మగును. కజి జీత్తుగాన నది పరముగా 20 చే ధాతువుతుది 

యుత్తున కత్వమగటను గమనించునది. “వండు + క=వండ +-క = వండక; పండుక = 

వండ  క=పండకి” అనురీతిని బ్యక్రియ నూహించునది, క్వార్థమునంచె వ్యతి రేకమున 

నిదియుం గలుగుంగానం శ్ర్వానియమముల నెల్లను దీనివిషయమునను గమనించునది. 

తుమర్గభావలతుణంబులందు నుజి యగు. ఈం. 

భావలత్ణంబునా నన్య క్రియకు లత.ణభూతంబగు క్రియ. 

తుమర్గంబందును భావల క్షీణంబునందును థాతువునకు నుజ్వర్ల కంబగు. 

తువురంబు - చతు ండు వండను బోయిను. పాక కీ యారము పోయె 
థి qa-_\ (WU థి 

నని యర్థము. భావలవ.ణము- వై తుండు వండ నతిథి వచ్చెను. ఇచట 

వంట లతు,ణము - వచ్చుట లత్యుము, 

టీ. సంస్కృఠమునందలి తుముక్ ప్రత్యయముయొక్క యర్శమందును వ్యాపా 

రములలో. దుదివ్యా పారమునకుం జిన్నామగ వ్యా పారముయొక్క యర్భమందును 

గ్రియకు నుజియను (పృత్యయమగును. “గంతుక్-భో క్తుమ్' మొదలగు తుమున్నంతములకో 

'వెన్టటకొ ఆకుల జేయుటకొ ఆకు ననియర్థము గానం దుమున్నర్భ కనుఖణ్యంత ములగు వండను 

“మొదలగు వానికింాడ వంటవేయుటకొటికనియీ యర్థమని యు. గావుననే పాక క్రియార్థ 

మని వివరించుట పసం ననియు (గృహించునది, వ్యాపారములలో నోకదాని కొకటి 

సూచకమగు నేని సూచక వ్యాపారబోధకమగుదాని కీవిధిచే నుజీ యగనని భొవలక్షణంబు 

నాననువివరణమున కఖివ్రైయము, వ్యాపారములలో నొకవ్యాపార మెపుడు జరి7నో 

తెలిసికొనుటకు దద్వా సపారబోభక, కియారూప మవకాశ మోయనపు డావ్యాపార 

మిట్టియదనున జరిగెనని గు_ర్దించుట కవకాశ మొసంగ్య క్రియ భావలతణార్థ కమని ఫలి 

తము (గృహింవనగును. అనంగాం 'బెలియనికాలము గల కృియకు బాగుగం చెలియునట్టి 

కాలము గల కియ బోధకంబగు నేని యజ్ఞాత కాల క్రియకు బోధకమెన య్యాప్ర సిద్ధ 
(UW 2 

'కొల క్కియ భావల క్షణసంజ్ఞక మగునని ఫొవము, శ్రీయలమోంద నగు లజాదులను 

వానిచే నేర్పడు రూపాంతరములనుబట్టి సామాన్యముగం గ్రియలకాలము గు_ర్దింపనగుం 

గాని భూతభవివ్యద్వ_ర్హమానముల నావ్యాసార మెట్టియదనున జరిగనో గుర్టింప నవ 
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కాశము చాలదుగాన నట్టు గు_ర్దింవననువగ నదనుళు నూచించు, కియయే (వ,నీద్ధ కాల 

శ్రీయయననని గ్రహించవవలయును. ఈభావలక్షణార్థ మున సంస్కృతమునం బదము సతి 

స ప్హమ్యంత మెయుండు ననునంశము “వై లే, వచతి సత్యతిథిరాజిగామ" అను మూలము 

నందలి యుచావారణవాక్యమునకు సరియైన సంస్ట్భ్బాత వాక్యము నరనీన6 చెల్ల మగు. 

“'యన్య చ భావే భావలక్షణమ్ అను పాణినీయసూ (తము ననుసరించి భావలక్షీణార్గ ము 

నిరూ పితమమయ్యొంగాన. దత్సూ త్ర త వివరణములం బరికీలించువారల కీసందర్భ ము నోబో 

ధంబ, “న వైతుండు వండను బోయెను”: వషట్ తుమున్నర్థక నుజ్యాంతమగు వండనను 

దానికి వంట చేయుటకొజకని యర్థము. వందుభాతువున కీవిధి చేం దుమున్నర్థ మున 

నుడియు 20 చే ఛాత్వంతోత్తున కత్తును (వండు +ను = వండ4ను = వండన్నో గా 

సీరూవము గలిగననుట స్పష్టము, 'వై తుండు వండ నతిథి వచ్చెను :ఎ==ఇట వచ్చెనను 

శ్రీయకు వండ ననునది లక్షణభూతముగాన భావలకుణార్భ క మయ్యెననుట స్పష్టము, 

ముందు వ్రాసీనరీతి నె ప్హక్రియ గ్రావ్యాము భావమనం గా6 జేయుట కావించుట యని 

ముండా యు క్తముగానం గయకు సూ-చకమగునర్థ మున ననునది భ'వలత్ణార్థముననను 

దాని కర్ణమగుననుట స్పష్టము. వచ్చెనను భూతశలికసమాపక క్రి కి య యితిథి మదివజశే 

వచ్చెనని 'తెలుపుచున్నదిగాని యారాక యసు డెట్టియదనున ో జంగానో తెలియరాదు 

శాన నారాక మైత్కుుండు వంటచేయు చుండ నయ్యెనని యదనును జ్ఞాపక ముగసూచించు 

టను వండుధాతువె భావలకుణ క్రియమై నుబ్యంతమగుట పొసంగెనని గ్రృహించునది. 

ఇకే యంతటను నర్భప్ర క్రియల గమనించునది. ఖావలతీణ క్రియ యన జ్ఞూపక కృియ 

యని ఫలితము. కాంగ్యా “వండను” అనునది 8౮0 సూతృమ్నుప్కకారము వ్యతి రేకసమాప 

కో త్తమపురుమైక వచనమును, నీవిధి చే దుమున్మ్భావల కణార్భ కాసమాపకరూ వంబును, 122 

(శ, కారము కర్త భో వార్జకంబును, నగుటను గమునించునది. ఇది యానంత ర్యార్థక 

మగుటయుం6 గలదు. 

చెదర్భంబునందు వృ_త్తంబగు ఛావలక్షణంబునందు నవర్ణ కంబు 

దు తాంతంబగు, రోం. 

వానలుగురిసినం ఎం యువందును. వాండు రమ్మనినం బోయితిని. 

టి, చేదర్భ మునందు థాతువునకునుు గడచిన వ్యా హారమును బోధించు భావ 

లవణ క్రి యకును, (దుః కముతుదిని గల నవర్ధక మగునని సూ (కార్భము. ఛాతువున కను 

నది యధికారము, భెవలతణమునా నన్య క్రియకు లకణాఘాకమన క్రియ యని 

ముంచి యుక్తము, సంస్కతమునందలి “వేక్ అనుదానికి “ఏని_చో-ఆ-అయిని ఆను 

ముదలగునవి తెలంభనన నర్గ వివరణమునం దోంబెడి. (చూ. 119) వృత్తమనంగా జరిగి 

గ్ర 
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వేేయినది, భూతంబనుట. ఇట్టివట్టులం బ బ్ర, ఛభానసమాపక క్రి శ్రీయావాచ్యవ్యా పారమున 

కీద్భ తొంతనవర్థకమునందు | క్రియచే బోధ్యమున వ్యాపారము జరిగిపోయిన దే యెపుడు 
నగుంగాని వాక్య ప్రయోగ కాలమున కీ దు తౌంకనవర్థ కమునందు | క్రియచే బోధ్యమగు 
వ్యాపారము జరిగిపోయిన దగుటయు జరుగంబోవునదగుటయు సంభవించెడింగాన జరుగం 

బో వునదగునపుడు చేదర్భకముగ గ్రహించియు జరిగిపోయినదగునపుడు భావలతణముగ 

గృహించియు దు, తాంతనవర్థ కమును చేయవ లెననునఖ ప్రాయము “చేదర్థమునందు, 

వృ త్తంబగుభావలత్ష ణమునందు అనుశిండున కృమ్యంతదళ ముల నిడుటంబట్టి గ్ర ౦ 

క_ర్తకుం గలదని చెవ్ననొప్వును. మఆజీయు వ చథ మోదాహారణమునుబట్టి వాక్ళప్క యా 

కాలమునకు వానలం గుగియలేదనియు మిందం గురియుచో. బంటలు పండయగలవనియు 

నర్భ ము వివక్షీంచి యవ్వాక్యము పృయోగించినట్టు విశదమయ్యెడఢింగాన నటం గురియు 

ధఛోకున్చ భావలక్షణంబయ్యు వృ సవ్యాశారబోధకముగాక చేదర్భకమె యగుటం జేసీ 
చేదర్భమునం జె యది దు, తాంకనవర్ణ్శకము నీవిధిచే నంచేనని గ్రహీంచునది. ద్వితీయో 

చాహరణమునుబట్టి వాండు రమృనినపిదప నే వాండు పోవుట జవ గెనని విశదమయ్యుడిం 

గాన నిటం బేదర్థ మునకుం దన క్రీ లేదనియు రమ్మ నుట ముందును బోవుట పీదీవను 

జరిగెంగానం బోవుటకు రమ్మనుట యుపలతణమును నాపోవుటను బోధించు క్రియ గడ 

చినవ్యా పారమును బోధించునదగుట వృత్తంబగు భావలతణమును నగుంగాన నద్దానికి 

వృ_్తభావలతీణమునంచె దుతాంశనవర్థ కమయ్యునని యు గ హింపందగును. ముందు 

చెప్పినరీతిని బ్ర భానసమాపక వాచ్య వ్యా పారదృష్టి కీ దు తాంతన వర్ణ కమునందిన (క్రియచే 

బోధ్యమగు వ్యాపారము భూతంబె యగుంగాన భూతంబున నగు నిగాగమంబున్ము నది 

వరముగా యాకు సాజేశంబును నగుట యవిరుద్ధ మె యని తలంచవందగును, ఇటే “వాడు 

వచ్చిన జాలును. నీవుపోయిన సరియ. మొదలగు వాక్యములందు వచ్చుధాతువునకు: 

జేదర్థమం దె నవర్గకమయ్యెనని గమనించునది. చేడర్భ మునందనక కేవలము భాోవలక్షణత చే 
యెంచి చేదర్గ భావలక్షణమునందని నూ త్రించినం బె వాకమున వచ్చు థాతువునకు 

ద్రుతాంకనవర్ధ ముగా నవకాశములేదుగాన * రెండుస ప్పవ్యుంకదళోములను నిల్పి సూ త్రం 

చెసని విశ్లేనము గ్రుహింపందగును, గుప్తార్ధవ్ర, వ ,కాళికాకర్త ' చేదశ్థేనో దుశాంక; 

స్పద్వద్వ్య శే భావంతణే' ఆని వారికారిక రెండున బృమ్యంతదళముల చే “ఠద్వల్ * అని 
రెండర్గములందుశు (దు, తౌంతనపవర్ణ మును విధించుచున్నను నెందులకో చానిం ఛాటించక 

చేదర్ధమునందను దళమును మాందివృ త్తంబగు భావలతణమునందనుదానికి విశేషణముగ 
సమవ్వయించి చేదర్గమునందున్న ట్టి భావలక్ణ మునందు దు, తౌంతన వర్ణ మగువని 
వ్యాఖ్యానము చేసీన నారు. పరికింవ సామాన్యముగ సీ చేదర్థక క్రియ భావలత్షణ మె 
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గాందగుటను “గేవల చేదర్భకము ఛావలతణముగాక పొసంగుట క్యాచిత్క_ మగుటను 

గావలయు వీరిట్లు వ్యాఖ్యానము చేసియుందురని తోంచెడి. కాని _పెని వ్రాసీన్నప్రకా 

రము కేవల చేదర్గ్శము బోధ్యము గావలసీ యున్న పుడును, “నరక నాచ్యన్యా పారు 

వాక్య పృ యోగాల నునకు జరుగంబోవున దగునపుడును, చేదర్థ మునకు: స_క్రిలేక 

శేవలవృ త్రభౌవలతణతకే ప్రసక్తి తోంచునపుడును ద, కారనవర్దకము గావలసీ 

వచ్చుటం జేసి సూరి చేదర్భమునందును, పృ త్తంబగు భావం మణమునందును, దుుళౌంకే 

నవర్ల కము వేర్వేఆ విధిం చెననియు నదియే నరసమార్హ మనియు జెవ్సందగును వాండు 

రను నినం బోయితి ననుమూలోదావారణమునం జేర నునకుం బ్రిన్ కి లేదనియు 

సేవల వృ_శ్తభావలక్షణతయే తోంచెడునని యు. బాఠకులకుం చెల్లముగాన. నిట గుప్తార్థ 

వ్ర కాళి కాకారులమతము ననుసరించి చేదర్గకత పౌసరగమిని రమ్మనిననని ద్ర తాం 

నవర్ధ కం'బై నరూవము గలుగ నవకాశము "లేమి వారిమార్జ మస్వరసమనుట సాహా 

గాంజాలదు. ఇట్టయ్యు నీవట్టున వారికారికకు విరుద్దముగం 'బేదరకము పొసంగని భావ 

లతమణో దాహృృుతులకును "గేవల చేదర్భములకును నవర్థ కము గలుగనిగలిని వ్యాఖ్య 

చ్రాయుటకుం గతము చింత్యమ. నజీయుం జేదరభావలక్షణంబున నని 

సంగ హీంచి లతణకర్త యనినం జాలియుంండం జేదర్భ మునందు వృత్త తంబగు ఫావలత్ 

ఇంపనందని శండు స ప్తవ్యుంతములను నిల్పి స్ఫూత్రి, ంచోటంచేసియే రెండువిషయములకు 

సంబంధించిన దీవిధియనుట తెల్ల ము. నన్నయ కాలమున నిటిది చేదర్ధక మై వృయు క్త 

'"మెనట్టగ పడదు. సమాపక క్కి యారూవముల శేనివదము గూ! రె చేదర్ధమును 

నూచించుట గాననగు, ఇటే వ వ్యతిరేక కి యారూవములమోంద చేని నిడి "బేదర్భ 

మును సూచించుట చూడనగు, వ్యతిలేకముసూందం గాలముతోంభాటు చేదర్ధమును 

గూడ ెలువవ లెనన్న ేనితోడి యగు ధాతువునాయాకాలవా చకరూవములను వ్యతి 

రేక శ్రీ య శనుబంధముగాం బేర్చెజివారు. "కాన నీన వర్ణకరూ వసాధన వ, క్రి య చేస్టే 

ఇప్పికే అను నవీన వ్యావహారిక రూపసంస్కార మునుబట్టి యేర్పడిన దనొదగును. పకృ 

తము చో, ఎడి అను వానింగూర్సిన ధాతురూపముల నీయర్థ మున చొడుచున్నారు. 

చవో-ఎడలను నన్నయాదిప్రా చీనులు చోట సమయమున ననునర్గ ముల వాడినట్లు తత్స) 

యోగములు విశదవజ చుచుండుటను నట్రిమార్జ మును గృతకంబి యగు, (చూ బెలక 

శ, ము, పుట 218-120) 
ఇ ల . ల . 

ఆనంతర్యంబున ఢువర్లకంబు ద్రుతొంతంబగు. రోం. 

జాబిలి తో తెంచుడుం గువలయంబులు వికసిల్లై, 

టీ, అనంశరభావమానంతర్యము, తరువాత పిదప నని యర్థము. అయినను 
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నవ్యవహిళపరత్వ మే యంగీ కార్యము. అవ్యవథాన మగపడుచుండుచోం గారణ క్రియా 

చాచకమునకు దు తౌంతంబగు డువర్షక మగునని సూత్రార్థము. కారణము వ్ర కళిత 

మైన యనంకరమం దే (అనుషవదమం దే) కార్యము గలుగుట గల్తెనేని కారణ కియా 

వాచకమునకు (ద్రు తాంతడు వరక మగునని భావము. దీన నంకరమన:గా నవకాశమనియు 

నది లేని దనంతరమనియు దొనిఖభావమానంతర్యమనియు వ్యుత్పత్తి చెన్పనగుటయు 

దాన నానంతర్యమను దాని కనుపవదమం దె యని యర ము వ్రాయుటయు6ం బ్రస క్షము 

అయ్యెనని యెలుంగునది. వూర్వసూ త్ ముచే నవర్ణ కము కారణ శ్రీ య కానంతర్యా 

భావమున నె యగుననియంం6ం గారణ క్రియ కానంకర్యమునునర్థ మగు నేని ద్ర్రుకాంత 

డువర్ణక మే యగుననియు విషయ భేవమును గమనించునది. _శేవలభానవలతీణమున 

నుజీము నానంతర్యవృ _త్తభావలతణమున నవర్థకమును నానంతర్యయు క్షభ' వలత్ణ 

మున "ద్రుతాంత డువర్ణ కమును నగునని 40-41-42 సూత్ర ములకు విషయవి భేద 

మూహీంచుకొనుచు. గార్య కారణభా వమున నుజినవర్థ్మక డువర్ధ కములం గారణ, కియా 

వాచకములకు గూర్చునది. జాబిలి తో తెంచుడుం గువలయంబులు వికసీంచెః= ఇట 

గువలయములు వికనీంచుటకుం జంద్రు,6 డుదయించుట కారణము. మ ఆఅీయు జంద్రు 

డుదయించుటతోడ నే కలువలు వికనించుట జరుగుంగాన నుదయించుట యను కార 

గాముయొక్క_ (పాదుర్భావమున కనువసదమం టె వికసీంచుట జరిగెననవలయును. కాన 

నిట నుదయించుట యనునర్భము గల తో తెంచనునది యానంత ర్యార్ధక కారణ, క్రియ 

యగుటం జేసి యన్రానికి దు తాంతడువర్శక నూవిధిచే నై “శో తెంచుడును” ననురూవ 

మేర్చజెనని గృహించునది. వానలం క్రోరిసీన యనువపదమందుం గాక కొంతకాలము 

గడ చినవిదవం బంటలు పండుట జరుగునుగానం బూర్వసూ త్ర దావారణమున్క గురియం 

ననునది కారణ కి యయేీ గాని యానంత ర్యార్థ క కారణ శ్రీయ గాదని యెజుంగునది. 

కారణ కృియ కనువవదమంచి సంభవము వివవ్షితమగునేని ,దు తాంకడువర్గ కము 
\ 

యగు. భావార కటవర.కమున్కు యునువర్గ వరక మె యఠాయర్ల మును బోధించెడి, 
| @ (క ల య థి 

చువర్థ్య కంబు ద్రుతాంతంబు శ్రియాన్షయంబున 

థో త ర్రంబునందగు. 3. 
న్ 

శరాచుచుం బోన్రచున్నా (డు -చూచుచుం బోయిను . మూచు 

చుం బోవంగ లందు, 

టీ, నంస్కాతమున శత్ళ ప్రత్యయము వర్హసూనమున విధింపంబడినది. తెలం(గున 

దానియర్థమున (దృుతమంతమందుగల చు” అనువ్రత్యయమగును, ఇది యసనూపక 
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క్రి యగానం (గ్రియాన్వయముననని యుక్తము. సమాపక కి యతో నన్వయరూవమగు 
WU Uy ఎం WU 
ఖీ / కలో ట్ మో అ వల్ జ సంబంధ మగవడునపుడు శతృ ప్ర తృయార్థమునం గయకు ద్రు తాంతచువర్ణ్య క మగునని 

సూశ్రార్థము. చూచుచుం బోవుచున్నాండు:.-ఇచటం బోవుచున్నాండను (క్రియతో 

నన్వయము చూచు[క్రియకుం దోంచుచున్నదిగాన దానికి శతృ వ్ర తృయాంర్థ మున 
ల ‘ కి మ ధు తాంఠచువర్ణ క (చును) మోవిధిచే నై చూచుచును అనురూవ మేర్చ్పడైెనని గ్రహాం 

మనది, ఇల్లై తక్కిన రెండుదావా రణములందుం జూచుధాతువునక్రు దుకాంత చువర్థ కము 

శ త్రర్థమున నగుటను గమనించక నుని ససూపక కయ వర్తనూన భూతభ విష్య త్కాలము 

లో నెధానినిబోధించుచున్న ను దానితో నన న ల గ్ర థిం న్న వ్రయించు క్రియకు శత్ర్తర్థమున ద్రు తాంత 

చువర్ణ కము గలుగవచ్చునని సూచింప గృమముగ వ _రమానమునకు మొదటియు దా 

వారణమును భూతమునకు శెండవదియు, భావికి మూండవదియు నుదొహరింవంబజెనని 

గృహించునది. శ్రీయాన్వయ మె సృథానముగాని నమావక “మేకాలమున నున్నను 

బాధ లేదని తాత్పర్యము. ఈచువర్ణకమునకును నున్నానుబంధపరత్వమున నగుచువర్త ము 
ఠం ౬ 

నకును గ్రమముగ భిన్నాభిన్నతల భేదము గలదని ముంచి యుక్తము. నీకాలమునం 

దున్న కి యతో నన్వయించినను నిట్రిసలముల నసమాపక' కి యావాచ్యవ్యాపార మా కాల 
WW top లో 

మునకు వర్తమానముననున్న వ్యాపారము నే బోధించున దగుంగాన నది వర్తమాన కాలిక 

(క్రియయే యగుటయు దాన శత్రర్థక చువర్ణకమునందుటయం6 గుది లెడినని గృహింపం 

దగును, 

గ ముగా ఆ ॥ 
తృవర్ణ కార్టంబునం ధిడయెఢువన్ని యలగు. ౮౮ 

ప్రహరిం చెడ వాండు - ప్రహరిం చెడు వాండు-వ్రహ_ర్పయని యర్థము, 

టీ. వన్నియలనంగా వర్హకములని యర్థము. పర్థ్హ కనునం బృత్యయమని ముంచె 
యుక్షము. సంస్కృతమున దృచ్చ్రత్యయము కర్తృ మున విధింపంబడినది. ఆతృచ్చ) 

త్యయము'నే వ్యాకర్త యిందు దుదిచ కారమును వదలి తృవర్ధకమని “పేరొ_చెను, 

తృ వర్మ కార్భమున ననగా గ ర్తృర్ణమున ధాతువునకు “ఎడి_ఎడు” అను కండు వత్యయ 

ములు పర్యాయమున నగునని సూ శ్రార్థము. చవారింబెడివాండు:---ఇటల బహారించు 
Wy 

] కు సో “పెడ? esi RE వ్యాపారమును గర ఖనిష్టమును బోధించు పృహరించను దానికి ఎడి అన్నువ, ల్యీయము 

గంటి ల, వారింవెడీవాంరిడనియు, ఎడు” అను పృత్యయము గా “వ వారించెడు వాల డనియు 

రూపము లేర్పడును. దీనికి సంస్కృృృతమునం బ్రవా_ర్త్హయను తృజంతము సరియగువదము 

గానం బైరూపములు" తృవర్ధ కార్గమున నెడియెడులనందినవే యని స్పష్టము సేయ! 

బ్రవ_ర్హయని యర్థమని నిశ్వచించెనని యెన్నునది, వాడని చేర్చి చూపుట గ త్తు ర్ధ క్ర 
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విశేనణముని తెలుపుటకొఆుకని తలం చునది, , తళ్సమ ధాతువు నుదావారించినను సీవృత్య 
యములు సమాసను ధాతుసామాన్యములని (గృహింవందగును, 

వానికి లోపంబు బహుళంబుగానగు. రో, 

కు పహారించువాంకు - ప హరయని యరము, 
త్? థి 

టీ. శూర్వనూత్రముచే విధింపంబడిన “ఎడి-ఎడు” అనువానికి వికల్పముగ లో 
వము గలుగునని స్యూత్రార్థము, వాని కీవిధిచే లోపము గల్లిన “పృవారించు. అనియే 

యుండుననుట స్పష్టము, సమాసము 9 చే నివి గలుగనివత్షమునం గర్హర్థకతను "'జెలువం 

గల తచ్చబ్దము 'చేరుననుటను బృహరించువాండని లక్షణకర్హ యిచ్చిన యు దాహరణము 

స్పష్టవజవెడి. పృహరించురాము6 డనియు6 బతీమున విశేషణము విశేష్యసంగతితో 

నెసంగుట దగుననుట స్పష్టము, అనంగా నెడయెడులు గాకున్నను దృవర్ష కార్థము కి య 

చేం బ్ర కాళితమగునని దీని తాత్సర్యమనుట తెల్లము. ఈవిధిచే లోవము బహళమనుటం 

గలుగకున్న చెడుయెశులు వర్యాయముగ నుండుననుట స్పష్టము, 

ఉన్నకలజినవర్ణకంబులు భవద్భావిళ తృ క్రవదర్భంబులందగు. ర, 

ఉన్న వర కంబు వ రమానారక శ తరంబునందగు-కలజివర కంబు 
ol డా నా థి ఆ/థి ae 

భ వివ్యదర్గక ఛత్ర ర్థంబునంద గు-నవర్ణ కంబు _కృవదర్భంబునందగు - లవి 

సతాభ ఛానంబునం దగునని యొెటుంగునది., సుబంత వాచ్యంబు 

సత్వంబునాంబడు. వండుచున్న వాండు-వండంగ లవాండు-వండిన వాడు, 

టీ, భాతువునకని యధికారనూత్ర, మిట కనువ_ర్దించును. “శతృ” అనుదానికి 

“భవత్”, “భావి? అనువానితోడ నన్వయము, తుదినున్న “అర్థ” అనునది “భవత్; 
భావి; క్తవల్ * అనుమూండిటితోడ నన్వయించును. వర్ల కళబ్దమునక “ఉన్న -కలజి-ని 

అనుమూంటితో నన్వయముః క్రమము ననుసరించి ఉన్ని అనునది భవచ్చ తృర్థనుం 
దను దానికిని 'కలజి” అనునది భాపేళ త్ర త్ర ర్ధమందను దానికిని, “ని అనునది కృవదర్భ్ మరేదను 

దానికిని నంబంధించెడి. కాంగా భవడ్యత్ర త్ర ర్థమందున్న పర్ణ కమును భావిశత్ర త్ర ద్థమందుం 

గలజ్వర్ణ కమును గృవదర్భ మందు నవర్ణ కమ ఛాతువున కగునని నూక్రార్థమ' ఫలించెడి, 

భూధాతువునకంటె వ రృమానమున కళ్ళ ద్ర వృతృయముగా ‘భవత్? లనీదూవము గలం 
గును, ఇట్టే భూభాతువుకంటె భావిని శతృ వృత్యయము గలుగ భవిష్యత్ అని 

యగును. కాని మూలమున “భవల్” అనినటే “భవివ్యత్ * అనక్ష “భావిశత్ళ' ఆని 

యను. కాంగా 'ఛవదర్థమునందు” అను దొనికి వ ర్షమానశ త్రర్థనుందనియు, “భాని 
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శ త్రృర్గమందు” ఆనుదానికి భవిష్యచ్భ తృర్గ మందనియు నర్థము లఖించెడిం గాన నున్న 

వర్ష క్రమను నీ క్రిందివివరణము తళ్ళలిత మే యని గ్రహించునది, క్షనత్స)శ్యయము సం 
స్కృ్పృతవ్యాకృ్ళతిని భూకమున విధింపంబడియె. కానం దర్జ్సానికమగు సీనవర్థ కమును 

భూత కాలికమె యని తెలియునది. ఈమూడు వ వ్రత్యయములును బదార్భ మును బోధించు 

నప్రడే యగనని యివి సత్వాఖిధానంబుననను స్ శ్రిందివివరణమున కల్లే ప్రాయము. సత్వ 

మనంగా ద్రవ్యము. ద్రృవ్యమనం బదార్థ ము. క్రి ఫశ వ్యాపారమే చెలువంబడెడిం 

గాని ద్రవ్యము 'తెలంవంబడదు. నుబంతముమా త్రమే ద్రవ్యము నెజీంగింప సమర్థ మగుం 

గాన చపంకముచే బోధ్యమగునది సత్వమని విపరింపపడియ. “రాముడు. వృతము- 

జ్ఞానము మొదలగు నుబంతము లే (దృవ్యాభి ధానంబు లగుట స్పష్టము. ఉన్న కలజీ నవర్ణ 

కాంతములు నామనొచకములకు విశేషణము లగుట నవాజముగాన నవి నత్వమును 

'చల్పునని యయ్యుడి. “వచ్చుచున్న -వండంగల=వచ్చినేి అనునవి (క్రమముగ “వచ్చు 

చున్న _వండంగల=వచ్చిని చేవద శ్తదిప దార్థ ములనే బోధించును గాన వానికున్న కలజిన 

వర్శకములు సత్వాఖిధానంబున నయ్యెననుట స్పష్టము, దీని నే సమాసపరి చ్భే దమునందలి 

తచ్భభ్రానుప్య యోగ మును (గ్రియావిశేషణములకు శాసీంచు 9 విధి తెల్పుచున్న 

దనియు దాన నేతదంతములం వదార్థబో ధక శబ్టములను విడిచియుండవని యు నక్కారణ 

మున సమాసము 9 విధిచేం దగిలినవ దార్భబో ధక శబ్ద మును వీనినుండి జేలుచేయ నవ 

కాశములేదనియు తోంణెడ్కి వతమున నీధాతుజవిశేషణము. లేడింటికి విశేష్యసంగతి 
యేని సంభవింపక తీరదనుట ముంజె యుక్తము, వండుచున్న వాందు;వండుథాతు వున 

కీవిధి చే వర్తమానశళ త్ర ర్థమున నున్న వర్ణ కమును 14 చే వర్తమానార్థ కమగుట నున్న వర 

ముగాం జువర్ద్య కంబును 7? *వండు చున్ని అనురూవము గలి7ననియు దానికి సమాసము 

9 చేం దచ్భబ్బమనుపృ్యయు క్తమగుట వండుచున్న వాండయ్యెననియు6 బృక్రియం గమ 

నించునది. ఇటే యీవిధివే వండుధాతువునకు భొవి శత్రర్థమునం గలజి వర్ణ కమును, 

గలజి వరముగా 20-21 లచే నత్వనుగాగమములును ౫౩ వండలలయనురూవ మేర్పడె 

ననియు బిడవ సమాసము 9 వేం దచ్చ్భబ్బమనువృ్యయుక్తమగుట వండంగలవాండను 

రూవమరయ్యెననియుం చెలియునది. ఈగతి నే వండుధాతువున కీ విధి చేం _గ్రవదర్శమున 

నవర్ధ కమును భూ తార్థ శమగుట 17 చే ఛాతువున కిగాగమంబును గా వండిన యనురూవ 

మగుననియు సమాసము $ వేం దచ్భబ్బమకుప,యుక్రమగుట వండినవాండనురూవము 

సంభవించెననియు చెన్నునది. ఇటే యమవాదర్గ కములైనచో నేతదంతముల కది యవు 

లనుప్రయుక్తములు సమాసము 9 చే నగుటను గమనించునవి. (వంజినది- వండుచున్న వి= 

వండంగలది) 117 విధి ననుసరించి యున్న కల నవర్శ కాంతములమోంది తచ్చ్భబ్దవ కారము 
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లోపించి నిత్యసంధి యగుటంజేసీ వండుచున్నాండిత్యాదులు గలిగెడింగాని సమాపకము 

లగు “వండు దున్నాండు-వండంగలండు=వండు చున్నారు” మొదలగునవి యవిభాజ్య 

రూపములనియు నీస్మూత్కము చే చేర్చడినట్టియు సమాసము 9 చే. దచ్భభ్ధాంశము 

తై నట్టియు 117 చే వకారల'పమునందినట్టియం రూపములు “వండుచున్న + వాండుఎ 

అనురీతిని విభజింప నర్హ్హ్యములనియు "భేదమును సీ వ్యాకృతి పకి, యామార్హ మునుబట్టి 

గ్రహింవవలనియున్నుది. " భూతమున మాత్ర మోవిధిచే తై నవవర్టైకము క్రుదిగలవానిక 

7 చే “వండి నాడు. దండి నారు-వండ్రి నా. వండినాండను.వండినార' మను రూవములే 

గలిగడింగాని “వండెళు-వండిరి-వండి తివి. వండితిరి_వండితిని=ఎవండితిమి అనురీతి రూవ 

ములు గలుగంజాలవు, కాంగా వర్తనూనభా వ్యర్థక ములగు సమాపక క్రి యారూపము 

కును నీనూత్కము చే నున్న కలజ్యంతము లై సమాసము 9 చేయ దచ్భజ్ఞాంకమునై 117 ఇ చే 

వశారలోపమునందినరూప ములకును నర్భరూపముల జేకయావత సంభవించెననక తీరదు.నీక 

రూవములగు రూపములను బ బ్ర ర్యేకముగ సూత్రన్యాస మొనర్చి సాధించుట యనావశ్యక 

మనకతప్పదు. అర్థ మునందును వీనికి భేదము మృగ్యంబ. విభజింపం దగుట దగకుండుట 

యను భేదము పృ యోజనశూన్యము. ఈసూత్ర ము చే నున్న కలజ్యంళములయి సమాసము 

9 చే, దచ్భబ్ధాంతములయి 117 చే వకారలోపము నందినవని చెప్పినమార్ల మే భాహి 

సహాజస్థి తికిని, బదార్భ సవాజి ప కాశనమునకునుు భాహాతత్వవరిశ్రీలనమునకును, దోడ్న 

జెడి. కాన వర్తమానభావులందు సమావకములం గలిగించు వృకి,య త్యాజ్యమనియు 

నరమణీ యమనియుం జెన్పనొప్వును. నన్నయ ప్రాచీన భారత, వ్ర యోగముల గమనించిన 

నున్న కలబ్యంతములమోంద నను (వృ్యయు క్షమైన శచ్చబ్దరూవములతోోడి రూవములే భూత 

భావ్యర్థకములగుట విళదమయ్యెదేం గాన వర్తమానభావులందు సమాపకముల సాధించు 

దూరము కృతిమము త్యాజ్యమని స్పష్ట్రమయ్యుడి. (చూ. విషయవ, పేరా. 118) 

వ్యతిశేక తృవర్ష కార్లంబున నిజి యగు ౪౭. 
కా థి 

వండని వాండు-ఎడి ప భృతివర్జ కాంతంబు "లేడును ఛాతుజవి శేష 

ఇంబులని ప్రాచినులు వ్యవహరింతురు. 

టీ. 44 చే చెడియెడులును శీర్ చే వానికి బహుళముగ లోవమును విధించి 

తృవర్డ కార్ధక రూపములు సాధింవంబడినవి. (వ (సృక్ళతము క్భవర్థ కార్గకవ్య తి ేకరూవము 

లీసూ త్ర మచే సాధింపబడు చున్నవి. తృవర్డ కార్డ ర వ్య తి -కేకమున నిజివర్ష కము ధాతువున 

కగునని' న సూక్రార్థము. వండు ధాతువునకు వ్యతి లేకళ్ళవర్ష 'కార్భ మున "సీవిధిచే నిజియు 

20 చే ఛాళే్టంతోత్తున కత్వమునుగా వండని యనురూవ మరయ్యెననియు( బిదన సమా 
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సము 9 చేం దచ్ళబ్ద మనువ్రయుక్త మయ్యెననియు గృహించునది. శతి చే నగు "ెడి 
యెడు లంతమందుంగల వానిని శీర చే వానికి లోనమునందినవానిని 46 చే నున్నకలజ్ 

నవర్శకముల నందినవానిని శీ? చే నిజిని జెందినవానిని ఛాతుజవిశేషణములని పూర్వ 

వ్యాకర్హలనిరని యెడిప్రభృతియను నీ క్రింది నూరివివరణమున కభిిప్రాయము. (1 ఎడి 

2 ఎడు=తి వీనిలోవము శీ ఉన్న-ర్ కల-రీ న 7? ని 

అకారాదులు సకర్త్యకంబునకుం గ_ర్హృకర్ణ్శంబులందును లా౭తికిం 

గ రయందునగు. 'రోరా. 

సకర కంబునా( గళా కాంతో తావకంబు - అకర కంబునా.6 గరా 
- ధి థి ఆశీ ఆఆ 

కాం మోనుక్టాపకంబు. 

టి, ఈ ప్ర కరణమున మొట్ట మొదట నాయాయర్థ ములందు విధింపంబడిన యాజు 

లకారములును భావార్థాదులందగు టవర్ణ కాదులును సక్తర్శక ధాతువులకుం గ ర్హ్రర్భమందును 

ర న ను 0 గర్రార్భమందును నకర్శక ఛాతువునకుం గర్రర్ణ మందును గలుగునని సూత్రార్థ ము కర్ణము 

గలదిగాన సకర్శకమునకు గర కర ౦బులశెంటను గాందగుననుటయు6 గర్భ ములేమి' 
న స్వ వ శ జ , ర ంం న కర్యకమునకుం గేవల క ర్త ర్భమంచె తగుననుటయు స్పష్ట్రంబ. వీ ధాతువు ర్భ ము కర్మము 

యొక్క వృశ్నను బొడమించునో యది సకర్శకమనియు నేది కర్ణ ముయొక్క. 

వశ్నను చొడమంజేయదో యది యకర కనమనియు “సకర్యకమునా, అకరక 
Wy వ వా — 

మునా అను సీ క్రింది నూరివివరణముల కభిప్రాయము. “ల$ కరణి చ భావే చాకర్త్య 

శేధ్యః అను పాణినిసూ తృమున కిది తెలుంగు వేంత. రాముడు రావణుని గొ క్లైను:-ా 

ఇచటం గొటై ననంానే యొవనిం గొట్టెనను వృశ్ను గలిగెడుంగానం గొట్టు ధాతువు 

సకర్శ్యకమయ్యొనని యెజుంగునది. పృకృతవాక్యమునం బ్రకృతసూ త్ర ముచేం గొట్టు 

దాతువుచేం గర్హయె బోధ్యుండుగాన నర్ధానికిం గ్తర్థ మందు లిట్టు కలిగెనని గ్రహించు 

నది. ఛాతురూవమువేం గర్హ బోధ్యుండైనం గర్హర్భమందు లకారము గలిగెననియు 

ఛాతురూపము వేం గర్భము బోధ్య మైనం గర్రార్థ మున లకారనుయ్యెననియు గ్రృహింవ 

నగుం గాన! బూర్వ వాక్యస్థ మగు కొటెననుదానిచేం గర్వయొ వాచ్యమగుట నటం గొటు 
య లు వావి దూ 

థాతువునకు లిట్టు క ర్తృర్భమం దయ్యెనని సంభావింవవలయ.. మింది సూ త్రృముబేం 

గర్హార్థమునం బడుజ్యానుబంధము థాతువున కగుంగాన6 బడుబ్యనుబంధయుకత ధా తురూవ 

ములు కర్మమును చెల్పునవని యెన్నునది, “రామునిచే రావణుండు కొట్టంబడెను” ఇటం 

నొట్టంబడె ననుదానివేం గొట్టంబజినరావణుండే బోధ్యుండగ టం జేసి యటం గొట్టు ధాతువు 

నకు లిట్లు కరార్లమున నయ్యునని ,గ హీంవవ లెను “దీవము వెలింగను; మెజపు మెల 
అ —8 0 wr) 
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నెను!) మొదలగువాక్యములందు. “వెలింగెను; “మెజ నెను అను క్రియల చేం గర ము. 

బోధ్యము గాంజాలదు గాన నట్టి వకర క ములని మెం చునది, సకర్శ కంబు నాజసకర కమన్య; 

కర్తా కాం జ్ఞాపకము=కర్మ ముఠొక్క ప్రశ్నను లేవందీయునది. అను్జాపకము=లే వం 

దీయనిది. ఫుట్టించునది; ఫుట్టించలేనిది యని భావము,  లా౭లతికి=ఇతరమునకు. అకర్మక' 

మునకని భావము. సకర్శ శేతరమకర్మ కమగుట స్పష్టము. ఛాత్వర్థ వ్యాపారా శ్ర శ యంబు 

కర్తయని యు, ఛాక్వర్థఫ ఫలాశ శ యంబు కర్మ మనియు. గారక్షము లకి సూ శ్రే ములం 

దృుక్తమును స్మ న రించునది. క శారొదులని యాదిపదముం గూర్పుటం జేసీ టవర్డ కాదులును 

నసమాపక క్రి, యలకగు పృ త్యయాదులును సకర్ష్మమునకుం గర్హ సకర్తార్థ ములందును నకర్మ 

మునక గేవలక ర్త ఫే మందును నగునని గ్ర హించునది. దీన సమాప క"సమాపక క్రియల 

శేదానిశైనను -, బృక్ళ్యయాదులు కర్త ఫక రార్ధములం బె యగుననుట (ప్రకాశితము. సకర్శ 

మున కిట్లగుననిన నకర్శమునకుం గర్భము లేమిని గర్తయంచెయగుట సిద్ధించుచున్న ను 

సంస్క్ఫృతనసూత్రానుసరణము చెడకుండను వ్యాకృతిసూ తృమర్యాదాతి కృమణము గాకుం 

డను, నిప్పణముగ సూరి లాంతికన నకర కమున కనక లా౭లికనుటం చేసీ వారికారికా 

కార్యము సూరిమై మోపు గుప్తార్థ వ వ్ర రికో క కి చింత్యము,. “పరస్తాల్ ” అని లాంతి 

యనుదానిని వారి కారికయె యను చీదించెననుట తగును, 'ఛాతోరర్థాంతశే వృశ్తేర్థాక్వర్ణే 

నోవ సంగ్భహోత్ , ప్ర సిద్ధేరవివకాతః కర్తణో౭కరి ౪ా క్రి, 

కెర్షలవంనే శెలుంగం+టీణికులును ఛాతుప్పున కకర్యకసకర్మ కత లర్థమునుబట్టి యెగుటను 

చెల్పినారు. ఇందులకు “అకరణస్సకర త్వే మకర్శ త్వం సకర్ణ్య ణక, తద్వతాం క్వచి 

చైశ్యం స్యాచ్భబ్దశళక్రిక్సి తాద్భశీ' అనునధర్వణ వాక్యము వమాణము. 

పడుజ్యునుబంధంబు కర్ణంబునందగు. రా, 

యి అనుసంస్క్భృతవ్యా 

కొట్టంబడుచున్నాండు - కో ట్రంబడు చున్న ది - కొెట్టంబడుట 

కొట్టంబడనివాండు. 

టీ, “కర్మణ్యనుబంధస్సా ్యత్సతిధాతుః కర్తృవచ్చ తద్విధయి అనునది 
మూలము. ధాతువునకుం గర్గార్థమున “వడుజి” అనునది తుదిని జేర్పంబడునని సూత్రా 

ర్భము, కఈనిక్యవి ధానమునం చేసి వడుజి చేరకున్న ధాతువు కర్తా కాంత స్థావకము 

సౌయాలదనుట 'తెల్లము... “కొట్టంబడుచు న్నాండు;-__ ఇటం గొట్టు ధాతువునట్ 48 చే 

వర్తమానకర్తార్థ మున లట్టును గర్తార్థ మునం బడుజ్యానుబంధమును బడుజి పరముగా 20.2] 
లచే ధాతువుతుదియుత్తున కత్తును నుగాగమంబును గాం బై రూపము గలిగెననుట స్పష్టము, 

వ.ర్రమానమున నగు నున్నానుబంథాదులు యథార్థ ముగ యోజ్యములు, (గొట్టుగాండు= 
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కొట్టు+వడు +దు=కొట్ల ఎవడు +డు=కొట్ట + (బడు ఎ-6డుకొట్ల బడు 4 చు ఉన్న డు 

=ొటంబడు చున్నాడు ఇటే యమవాత్వమున 12 చే దివర్తముగాం గొట్లంబడుచున్న ది 
వూ లం మా లు 

యనురూపమగుటను స్మరించునది, కరి సూ తృమందు లకారాదు లనుటంజేసి బావార్చక 

టవర్ల కాదులును గ్రావ్యాము లగుంగాన నపుడును గర్మమునం బడుజ్యనుబంధ మోవిథీ చే. 

గాం గొట్టంబడుట యనురూవము గలుగు, ఇట్లే 47 చే నిజియెైనం గొట్రంబడని వాండని 

యగును, 4రి సూత్ర మునం దాదివదము నెలకొల్పుటకుం బృయోజనమును సూచింప 

గ్ ట్రంబడుట కొట్టంబడని వాండను నుదాహరణద్వయము నిరూపీతమని (గృహింపందగు. 

ఇట్లే క ర్తార్ధ మున ధాళువున కగువడుబ్యను బంధ ముమో6ద ధాతువుల కగు నాయా ప్రత్య 

యాదుల సంభవమును గమనించునది. వడుజీ యని జొత్తుగాం జెప్పుట యత్వను గాగమం 

బులకొఆకనుట తేల్లము (20.21) ఈస్యూక్రముచే సాధ్యములగు శ్రీ యారూవముల చెల్ల 

నుబ్యంత ములమోం౭దం గల్లిన యాయావడుధాతురూనములుగ నిరూపింవ నవకాశమగ 

పడుచుండుటన్కు నది ఫభాషాసహుజమగుమార్జ ముగం దోంచుచుండుటను వీనిని వేజటుగ 

సాధింప నూ త్రించుట యనావశ్యక మనందగును. కాని శేవలనుజ్యుంతము చే. గర్హార్థము 

స్పష్టముగాక వడుజి చేర్చున జే యది స్పష్టమగుట వ్యాకర్త వడుజ్యంతము నఖండమంగ 

నెంచి ప్రక్రియను నడ పెనని తోంవెడి, మొత్తముమిందం బడుధాత్వనుబంధ మే యిట్టి 
Gy 

యర మును బ కాళితము చేయంగలిగెననుట తెలము. 
థి WU య 

గురువిరహితంబులయి యయాంతంబులయిన యేకస్వరద్విస్వరంబుల 
యించఛుగ్వ క్రంబుల కియుడాగముంబు విభాషనగు. ౫౦. 

ఏకన్వర థాతుద్విస్వర ధాతువులమింది యించుగ్య కృంబులకియు 

డాగమంబు విభాషనగు. గురుమంతంబగు ఛాతున్రనకును యాంతం 

బగు ఛాతున్రునకును మింది యించుగ ఏ క్కంబుల కియు డాగమంబు 

రాదు. భుజ్ - అయ్ - అంచు - భుజియించు - పశ్ంబున _ భుజించు, 

గుణ _ అయ్ - అంచు - గుణియించు - గుణించు, యించుగ( వివ థా 

నంబునం బేనీ సంస్కృత ధాతువులు వన క్రృవరకంబులు లేవని యెొణుంగస 

నది యాచ్ - అర్థ - బ్రత్యాదుల. గుర్కనుంతంబులు, వరయ.ప్రగ యాం 

తేము-యాచిం చు-అర్థించు-వ్యయిం చు, జి-ప్రిం'చు_అను చో నిత్యంబగు 

టం బేనీ యయుగాగమంబు రాయగా యాంతంబగుటం జేసీ యయుడాగ 

మంబు లేదనియెటుంగునది, కృతాకృత ప్రసంగి నిత్యంబునాయడు. నగు. 
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వియ్ - పంచు. నగియించు - నగించు. నగు - ప్రయ్ - ఎను - నగియెను - 

నెను. పడు - ఇయ్ - ఎను - పడియెను - వడాను - బ్రిత్యాదు 

లెబుంగునది. 

టీ, “లఘ్వేకామరపూర్వ క్రియాంతిమ స్యానయో భేది దాష్టిఅనునది మూలము. 

గురువు గలుగనట్టివియు యశకారముతు వను బోందనట్టి వియు నొకయచ్చుగాని రెండ 

చ్చులుూాని గల్లి నట్టివియు నగు ధాతువులకంటెం బరములగు నించుక్కు-యొక్క._ యికార 

మునకున్కు వృక్కమునకును, “'ఇయుట్ * అనునది యాగమముగ నగునని సూత్రార్థము, 

“ఇయుట్* అనునది టకారము పోవు వృత్యయముగాన నించుగి కారమునకును వ క్షమున 

కును ముందగుటను స్మరించునది. 'దీర్భ ముల్లును జడ్డక్కరములకు ముందటినియును, 

బూర్జ బిందు వునకు బూర్వమున నున్నవియుం గురువులనియుం బెజియని లఫఘువులనియం 

ఛందశ్శానస్తములు 'చెల్సుచున్నవి, కాన నట్టివర్థ ములు "లేనిధాతువులు గురువిరహితము 

లని గృహించునది. అయా+౦తమఃలుజయ కారము తుదను లేనివి, స్వరములన నచ్చులని 

ముందె యుక్తము, వీకస్వరద్విస్వరంబుల=ఒ కటి రెండచ్చులుగల,. ఆగమమన వర్షాధిక్య 

మని యుక్తము, వక్షమన “వె-ఓ' అనునవని యాది చే, తెలుపబడినది. విభాషనన వికల్ప 

ముగ ననుట స్పష్టము. 68.70 లచే నించుక్క_ విధింపంబడినది. ఈయర్థృ మునే గ్రంధ 

కర్త యేకస్వ రే త్యాదివివరణచే స్పష్టవజచినాండు. వ్యతినేకము ననుసరించిన గురువు 

గలిగినట్రివియు యకారముతుద నందినట్టివియు శెండిటికి మించిన యచ్చులు గల్లి నట్టి 

వియునగు ధాతువుల కియుడాగముము గలుగదశి యర్థము గలుగును గానం దదర్ధము 

బాలురకు సుబోధముగా గురుమంతంబగు ని త్యాదివివరణమును వ్రానెనని గ్రృహించునది, 

కారగా నెట్టిధాతువుల కగునో యెట్టి వాని క్రీయాగమము గలుగదో తెల్బమయ్యు. 68 చే 

నించుగాగమము సంస్కృత ధాతువులకు నిత్యముగ నగుంగాన వకమించుక్కు వ్యవ 

ఛానమునంజేసీ యధ్రాని శెదురగుట గలుగదు. ఇంచుక్కు ఛాత్వంతమునం బేరకున్నం 
ద్ర త్యయాదులు సంస్కృతే ధాతువులకు. గలంగుట కే యవ కాశములేదు గాన భూశతద్ధ 

ర్లార్ధములనగు “నీను-ఎడు-ఎడి అను పృ త్యయములసంబంభమైన ఎకారమును (వక్రృము 

ధాతువునకుం బరమగుట పొసంగదని తాత్పర్యము, దీన సంస్కృత ధా తువునకును బ్రో 

యములకును నడువు సనెపుడును నించుగాగమమె యుండునుగాన వక్ర పరత్వ మర్దానీకి 

సంభవింవదనునర్థ ముగల యిం చుగ్చో ్ యవభానంబునం జేసీ యను నీ క్రి౦దివివరణను సార్థక 

ముగుచున్నది. అంగలాదులకు. దక్క_ సామాన్యముగం ెలుంగు ధా కువులకుం బ్రేరణము 

నంజ యించుగాగమ మగుట 70 చే తోంచెడింగాన వానికిం (బ,త్యయసంబంధమెన 

వృక్షము పరమగుట పొసంగనగునని దీనం 'చెలియనగును. కాంగా వక్ర వరత్వము తెలుంగు 
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థాతువులకే యగుననుట (నగు ఎను=ానగు ఇయు ఎను స్పష్టమయ్యొ. వక్కములలోే 

వ్రాన్వమగు చకారమె సక్తి యాసందర్భ మును బట్టి వరమగుట గుదిశడుంగాన సమూలస్థ 

నుగు వక్రశబ్దమున కెకారము మాత్రమె యర్థ మని గ్రృహీంవవలసీయున్నది. భుజ్ := 

ఇది గురువిరహితమును నయాంతమును చేకస్వరమును నయ్యుంగాన దీనికి 63 చే నైన 

యించుగాగముము వరముగా నియుజాగమ మోవిధిచేం గలుగ “భుజ్ ఇంచు=భుజ్ 2 

ఇయ్-ఇంచు=భుజియించు” అని రూవంబగు, ఈవిధి వె కల్పికమగుట నియుడాగమము 

గాకున్న “భుజ్ ఇంచు=భుజించు” అనియే రూవముండును, “గుణ  ఇంచు*:-ా-ఇది 

గురువు లేనిదియు యకారముకునిని లేనిదియు ద్విన్వరమును నగుధాతువు గాన నీవిధిచే 

నియండాగమంబైన "గుణ 4 ఇయ్ఇంచు=గుణీయిం చు” అని రావ మవచాదిన్వరసంధి చే 

నగును, ఇయుడాగనుము గానివశీమున “గుణఇంచు=గుణించు' అని రూవమగును, 

వ్యంజన సూ ర్వాతరములను గందాదులందు గురువులుగ నంగీకరించుట గలదుగాసి సూరి 

యది కేవలము తెలుంగునం బద్యపాదాంకతముల ద్రుతవూ ర్వాతరములకు సంబంధించిన చే 

గాని యితేరములకు సంబంధించినది గాదని యెంచెనో 'భుజి అనురీతిని నజంత మెథాతు 

వనియు6 (బ్యక్కియ సౌలభ్యమునశై సుఖా చ్చారణార్థ కమగు దానిమై నున్న య చ్చు 

విడువంబడెను గాన నిట్టి చోటుల వ్యంజనప్రూ ర్వాషతీరములకు గురుత్వము గలుగదని 

యొంచెనో వద్యపాదాంతముల ద్రు లేతరముల కిట్లు వ్యంజనరూవము గలుగుటం గ్వాచిత్క్ల 

మునుగల్లినను ద్రు తేతరవ్యంజనములకు ముందటియక్షరములు గురువులగుట యనంభవమును 

నగుట గమనించియు “భుజ్” అను మొదలగుచోటుల వ్యంజనపూర్వ మును లఘువుగ నే 

నిరూపించెనని యెంచునది. 'యాచ్”:.._దీనియందలి యా కారము దీర్ణ ౦బగుట గురువు 

గాన గురుమంతంబు. కాన దీని కీవిధిచే నియుడాగమంబు గలుగమిని “యాచ్ -ఇంచు= 

యాచించు” అనియే గాని “యాచియించు” గాదని గృ హించునది, ఇట్లే యర్భ థాతువు 

నందలి ఆకారము సంయోగమునకు ముందటిదగుట గురువుగాన గురుముంతంబగుధాతు 

వయ్య. కాన నియుడాగమ మోవిధి చేం గలుగమిని "అర్థ +ఇంచు=అర్థించు' అనియే 

గాని యి యించని గాదని |గృహింపవలయును, “వ్యయ్” ఇది యకారాంతమగథాతు 

వగుట నియుణాగనుము గలుగమిని వ్యయించనియే గాని వ్యయియించనురీతి నుండ దనుటు 

స్పష్టము. “జి: ఈధథాతువునకు రీతి చే నైన యించుగాగనుము పరముగా 64 చే 

జకారముమోం౭ది యికారమున కయుగాగమదుు నిత్యళా స్త్రమగుట వికల్ప విధియగు 

నియు'డాగవమునిధిని ద్యోసీ గలుగ “జ్ 4అయ్=జయ్” అని యిట్లు య కారాంతముగా 

ేర్పడును గాన నయాంతము గామి నీవిధిచే నియుడాగమము గలుగదనియు దాన 

జయ్ 4యించు” జయించనియే గాని జయియించనురీతి నుండదనియం జి-యించుం 
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అనునో నను మొదలగు నూరి వివరణమున కళిప్రాయము. ఇయుండాగమము ప్ర తయా 

ద్యచ్చులకుశు నయంగాగమము ధాతువు నికారమునకును విధింవంబడుటం జేసీ యీవిధి చే 

జి ధాతువు నించు గికారమున కియుడాగమము గల్లినను ధాతువు నికారము దొజకు 

చుండుటకు జిభాతువుమోంది యి కారమునకు ర్రీతే చే నయుగాగమ మనివార్యమే కాన 

నియుజాగమ రూవకార్యము చేసినను బేయకున్నను నయుగాగమమునక్షుం బ్రా పీ యగ 

వడుచుండుటం జేసి యయుగాగమనవిధి నిక్ళవిధి యయ్యెననియు దాన వికల్పవిధి యగు 

నియుజాగమ విధానమును నయంగాగమవిధి బాధించుననియు దాన 'జి అను మొద 

లగు నయుగాగనుము నిళ్యముగ నంబెడు నవి యీవిధిచే నగు నియుడాగమమునకు( 

బాత ములంగాక్ష నిత్యముగ నయుగాగనుము నె యందుననియుు€ గృ తాకృత ప్రసంగి 

నిత్యంబు నాంబడునను నూరివివరణ మున కభిప్రాయము, 'కృ తాకృ్ళక, ప్ర నంగి = చేసీనను 

జేయకున్నను సంబంధించెడిది. కార్యము చేసినపుడును జేయనపుడును బ్రువర్తించెడిదని 

భావము, సంస్కృత వ్యాక రణ ప్ర సీద్ద మగునట్టియుం బరని త్యాంతరంగావవాదవిధుల లో 

బరవిధికంటె నిత్యవిధియు నిత్యవిధికంటె నంతరంగవిధియు నంతరంగవిధికంటె నవవాద 

విధియు బలీయము లనునస్ధము గల్లి నట్టి యు 'బరని త్యాంతరంగావవాదా నాము త్త 

రో త్తరం బలీయఃి అను వరిభావ ననుసరించి లత్ణకర్త యీిసందర్భమున “జి” అను 

మున్నగు నికారాంత సంస్క్టృతభథాతువుల కియుణాగనుము వారించెననుట తెల్లమె 

కాని యుయుగాగమవిధి (64) యియుడాగమవిధానమున (50) కంటెం బరవిధి 

యగుటం బేసీ పెవరిఫాష ననుసరించి వరవిధి యగుట చేశ నయుగాగమమె యగునని 
మ 

సిద్ధాంతము చేయుట కవ కాశమగవడుచుండ నట్టుమాని నిత్యవిధియగుటం జేసీ యయుగా 

గమమె యగునని వివరించుట కీసందర్భము నత్యంతదృఢముగం జేయుటయె వయో 

జనమని యనవ లెను, నగియించు:---నగనునది శెండచ్చులుగల (ద్విస్వరు తెలుంగు 

ధాతువు, గురుమంతముగాదు. యాంతముగాదు. కొన దీని కీవిధిచే నించుక్కున 

కియుణాగమంబు7గా “నగు ఇ-ఇంచు=నగుఇయ్ చ ఇంచు=నగియించూు అని రూవంబగు, 

ఇయుడాగమము రానివత్షమున నించుగాగమంబుతోడ నగించనియే యుండును, నగి 

యొను:---ఇట భూ తార్థకమగు నగుధాతువునతకైన యెనువర్ణకము (16 సూ) 

నె కారమునకు (వక్రృమునకు నీవిధిచే నియుడాగమము గలుగుటం జేసీ (నగు4ఎను ఇ 

నగుశ-ఇయ్ +ఎనుజఐనగియెను). పైరూవము గల్లెననుట స్పష్టము, కాన నగియించనునది 

యుచ్చుక్కు.న కియుణాగను వుగుటకున్ము నగియెననునది వృక్కమున కియుణాగమ మగు 

టకును నుదావ్ఫాతము లయ్యననియుం చెలుంగుథాతువులశే వృక్ళము వరమగుటు 

పొసంగు ననువిషయము దీన సూచితమయ్యెననియు గృహించునది. పడను ద్విస్వర 
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ఛాతువు వృక్కమున (ఎను కిద్దే యియుజాగమ మోవిధివేంగాం బడియె ననురూవము 

గ్రని యూహించునది, 68 విధి యదం తొచ్చిక భ*తువుల'శే యిం చు గాగమము 

స్వార్థ మ. నవిధించెడిం గాన నుదంతములగు నగుపడుల కించుక్కు- 70 వేం బ్రేరణముననే 

యగననియు దాన 'నగించు వడించు అను నియుంజాగమముగలుంగని రూవములక6 

(గృనముగ నవ్వించుట వడం జేయుట యర్భ ములనియు _నెయింగునది. ఇళ్లే యథార్హ 

ముగ నియుడాగను మాయాభాతువుల కగునపుడు వ్నశ్రీయను గమనించునది, 

సంస్కృత ధాతువుల కుపనర్లములు చేరుటం జేసీ యర్భ విశేషములు గలుగుటయు 

నర్థవిశేషసం పాదనమున మై యుపనర్ల ములశు వానికి జేర్చుటయు నహజములం, ఊపసర్జ 

మునకు ధాతు వే యా శ్రయమనుటయు సహజము, ఉఊపసర్లల సంబంధమునం దోలంత 

గురుముంతము గాకున్నను ధాతువు గురుముంతమగిట గలిగడి, “తర్” అనుదీనికి “ఉల్ * 

ఆను నువసర్హము చేర్చిన “ఉత్తర్” అనియై గుకుమంతంబగును. “ఘట్ అను నీ 

మేశాచ్కమునకు 'సమ్” చేర్చిన “సంధుట్” అనియై గురుముంతం బగును. ఇట్టి యువ 

నర్రసంబంధమున _గురుమంతములయిన వాని కీవిధిచే నియుడాగమము గలుగనగునో 

గాదో సూరి సూచింపకుండుట విచార్భవిషయము. ధాతువు సవాజముగ గురుమంతము 

గారాదుగాని యువసర్లయోగమున గురుమంకేమైన బాధ లేదన్న నట్టిచోటులం 

దొయుడాగనుము గలుగనగును. వమూలముగను ఛాతువు గురుముంకము గారాదన్న 

నిట్లిచోటుల నియుజాగమంబు గామి “ఉత్తరం చు-సంఘుటించు” అనియే రూవము లేర్చ 

డెడింగాని *ఊత్తరియించు-నంసుటియించు' ఆనునీతి రూవములు గలుగంజూలవు, వీ 

మూలనుగను ధాతువు గురువు గారాదనియే ప్రా వీనలాతణికు లెంచి “ఊక్తరియించు = 

నంఘటియించు” అను రీతి నియు డాగమంబుతో. గూడిన రూవముల నసాధువులని 

చ్రాసినారు. ఇయుడాగమము నందందగు ధాతువునందు సహాజములై తోచు నొకటి 

ఆండకరములయచ్చులలోే చేదియు గురుమంతము గారాదని గురుముంతంబను నూత్రస్థ 

చయళమున కర్ణముభెప్పుట యుచితము గాని యువనర్జ సంబంధమున _ ధాతువునందలి 

యమక్కరమునకుం గాక యంవసర్దాతరమునశకైన గురుత్వము ననుసరించి ధాతువును 

గనరుమంతమని యియుడాగమము గలుగదనుట యు క్తిదూర, పృసంగమని కొందజని 

యము త్తరియించు.. సంధుటియించు మొదలగునవి యియుజూగమము నందినవియు 

సాధువులే యని. ఇందులకు “న ప్రాద్యవ్యయనంబంధ న్తన్ని షధ వ, యోజకక, 

ఇ త్యాధర్టణప చనాల్ , విఘటియిం-చచు ఇ త్యాదీని రూపాణి నిర్చాధాని.” ” అను 

ఇనా కములం (వ్మమాణనులు, (చూ. ఆవోబలవండితీయము,. 4288 పుట 

"కానీ యువసర్థ మునకు ధాతువు తప్ప వేళొళటి యాశ్ర్రయము లేమిని నధ్ధా 
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నికి స్వతంత్ర వ్యయోగార్హ్భ్యత శూన్యమగుటన్కు దానియోగమున నర్గవిశేష స్ఫూ రి 

భాతువునకుం గలుగ చుండుటను గమనించిన నువసర్గము ధాత్వవయవమె యగు 

ననియు నవయవమున ' కైన గురుత్వము యవయవి వైనయళ్లో విశ్వనీంచ నగుననియు 

దాన నువనర్జ్ద యోగముననైన గురుత్వము ననుసరించి ధాతువును గురుమంతముగ నే 

భావించి యట్టివాని. కియుడాగమము. గూర్చ రాదనియు. బ్రాచీనలాత్ణివలు భావించి 

యుందురని వారి చ్రాంత లను ఎట్టి చెప్పనగును. సోవసర్దమై గురుమంతమగు థాతువున 

కియు డాగమము గూర్చి యుదాహరింవమిని నూరి ప్రాబీనమార్హ మునే యనుసరించె 

ననవచ్చునుగాని సందిగ్థాంశమును బెల్లము సేయకుండుట మాత్ర, మాతనిది దోషమని 

చెప్పవలసియయున్న ది. కాని నన్నయాది ప్రాచీన కావ్యములందు మాత, ము ముపనసర్ల ము 

యోగమున గురుమంత మైనను నియుణాగమము గలుగకుండుటె తోంచెడిని, ఇయుడా 

గమముచే నించు గికారము ధాతువుతో వేజువడినపుజే యచ్చునకు యతి వేయవలెను 

గాని యట్లు జేటువడక థాతువుతోం గలిసినపుడు వాల్గునకే యతి చేయవలెనని 

ప్రాచీనఛందంకర్తల యాశయము. ఇయండాగమముచే వేజుపడినను బడకున్నను నించు 

స కారమునకు యతి వేయనగుననియు వేబువడనపు డించుగి కారముతో. గూడిన 

వాల్గునకును యతి వేయందగుననియు  నవీనులమార్హ ము, దీని మందిఇెడ్డలవిచారము 

ఛందశ్శాన్త విమర్శనావసర మునం 'బేయందగిన దగుట నిట బరిత్య కృము, 

పడ్వాదుల నలవర్షకంబున కత్వంబును గడహల్టునకు ద్వత్వంబును 

విభాషనగు. సం. 

ణొళ్ళి డ్డ - వడిన - పడ్డను - వడినను, వడు = ఇడు - చెడు- తగు _ 

అను - కను - కొను - తిను - మను _ విను - చను - అవి వజడ్యాదులు. 

టీ “క్వ చిన్న వశ్తే డేళ్లోవః క్వ చిడ్డోళ్చు కథాభవేత్, క్వచి శ్రదర్థే డయుగం' 

క్వ చిన్న స్యేచ్చ లోవవఐ"క్ .* అనునాధర్వణము మూలము, నవర్శ కము 41-16 లచే 

నగును, వడు మొదలగుధాతువులకుం బరముగానున్న నవర్ద్య కమునకు చాస్వాకార (అ) 

పూ దేశమును నాభాతువుల తుదినున్న హూల్లునకు ద్యైత్వమును గలుగునని సూత్రార్థము, 

వడు థాతువునకు 41.46 లచే వైన నవర్శ్శకము పరముగా నానవర్గకమున కకార 
ముశు దుదినున్న డివర్భ మునకు ద్విత్వ మును నీవిధిచేనై (“వడ్డి4-అి) యవదాదిస్వరసంధి 

గూర్పం ఖడ్డ యని రూవ మేర్చడును. ఆత్వాదేశ ద్విత్వములు గాకున్న 17. విధివే 

ఇగాగమము గలిగి వడిన యని రూవమగును. ఇది 46 చే నైన నవర్థకము వరముగా 

నథ్వద్విత్వములు గలిగినందుల కుదాహరణము, వడ్డను:=--ఇది 41 వే (దు, తాంతముగ 
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వైన నవర్ధ్యకము వరముగా నత్వాదేశ ద్విత్వములు గలుగుట కుదాహృతము. కాన 
fn న జో _ కో — కెద? వడుషననుజబడి ఇ-ననుడాపడీనను = వడ్డి[అను = పడ్డను” అను రీతిని బ్రశ్రియను గమ 

నింపవ లెను, అత్వాదేశ ద్విత్వములు గలుగనివతీమునం బడినను నని రూవమగననుట 
స్పష్టము. ఇట్టే తక్కు_0గల రూవముల వ్యక్రియను గమనించునది. తగు ధాతువున 

కీవిధిచే “త్వ_తగ్గను.తగినను? అనియు, నువర్హాంతముల కెల్ల “అన్న _అన్న ను-అనినని 
౧ ౧ వా య . 

అనురీతిని రూవము లేర్పడుట నూహించికొనునది. ఈవిధిచే 46 చేశాన నవర్గ కమున 
కాదేశమైన అకారమును నవర్ణ కస్థానీయమగుట నవర్శ్శకముగానే యెంచి 117 చే 
దొనీమాంది తచ్భబ్దవ కారమునకు లోవము(6 గూర్చపలనసీయుండును గాన “వడ్డాండు- 

అన్నాడు మొదలగురూవములును నేర్చడునని గ హించునది, 'తగాండు-చన్నా డు? 
ww) ౧ 

అనురీతిరూవములు కవ్మివృ్యయుక్ర్తములు గామి శు తికటువులగుటం గలుగవని గ్రహించు 

నదిం 

శ్రీయాభలంబు క్ర _రృృగామియగు-ోం గొనుధాతు 

వను ప వ్రయు, రృంబగు. ౫౨, 

అ్రదియె యాత నేపదార్థంబని వ్యవహరింతురు - వండుకొను 

చున్నా (డు, 

టి, యాఫలమనంగా6 గ్రీయావాచ్యంబగు వ్యాపారము చే సిద్ధిం చెడిఫ ఏలమని 

యర్థము గాదు. శ్రియావాచ్యవ్యా పార మెట్టిఫలమును గోరి యారబ్ధమయ్యెనో యాఫల 

మని (గ్రహింపవలయును. దీన వంట చేయుటయను వ్యా పారము చే సిద్ధించుఫలము శా స్తీ 

యముగ నన్నాదులు మెత్తనగుటయేయైనను నిటమాత్ర్యము వంట చేయుట యనువ్యా పా 

రముచే సిద్ధించెడుఫల ను భుజించుటమొ యని గృహిొంపవలయును. భుజించుటయె వంట 

చేయుటకు బృ థానఫలమని యెంచవలెనని భావము, ఆట్టిఫలము కర్త శే చెందినట్టు 

వ, ధానముగ6 జెచ్చవలసీవచ్చిన థాతువునకుం గొననునది “దర్పంబడునని సూగ్రార్థము. 

సరన్కృతమునందలి యాత్ర నేపదమునర్థ మును నొనుతోం హూర్పయిడిన ధాతువు 1 శెలుపు 
నని యిదియె యాత, నేవ ఏదార్థనునువివరీణనున కభిప్రాయము, దీనం దనకిొటకుం దాను 

స్వయముగ వండుకొనునపు జే కొనుధాతువును ఛాతువుతుదం జేర్చవలెనుగాని యుకరి 

కొకళ౦ండు వంటచేయునపుడు కొనుధాతుపును జేర్చరాదని స్పష్ట మయ్యెడి. | క్రియాఫలము. 

=ధాతువాచ్యమగ న్యా పారముచేం గోరంబడినఫలము, కర్షృగామి=క న్ వెందినది* 

ఆను ప్రయు కృముజ=ధాతువు ననుసరించి (వ,యోగింవయబడుట, వండుకొనుచు న్నాండు:-- 

ఇట వండు ధాతు వాచ్యమగువ్యాపొరమగు వంట చేయుటచే నగుఫలము భుజించుట, అది. 
లశ 
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వంటచేయునానిచే చెందినట్టు వెవ్పందలంచితిమిగాన వండుధాతువు ననుసరించి యీ 

విధి వేం గొనను దనుప్ర్యయు_క్త మయ్యెను, వీదప అడాదులం దాయాకార్యవిశేషము 

భాయావిధులచేం. గల్గుట నరయుచు 'వండుకొను దున్నాండు మొదలగురూవముల 

గ హీంచునది. వండుకొను దున్నాం డనంగాం. దాను భుజించుటకొఆకుం దాను స్వయ 

ముగ వంటచేసికొను చున్నాండని భావము. ఇతరునికొఆ కితరుండు వండిన “వండు 

యన్నాండు; వండెను అనురీతి నే వృయోగింపవ లెననుట స్పష్టము, మిందిసూ త్ర మునే 

ధాత్వంతమున కికారమగుటను గమనించి “వండికొను చున్నాడు” మొదలగురూవములను 

బవీమున నూహించుకొ నునది, భూతమున చెనువర్థ కము నిగాగమును గలిగినపిదవ “వండు 

కొనియెనువ౦డికొని కొను” అనురీతి రూవము లేర్చదుటను గమనించునది. కొననునది 

గ్రహించను నర్థమి చ్చు సార్థక, క్రియిగాన ధాతువదముబే దానిని వ్యవహరించుట సర 

సము, చిం తొమణ్యాధర్వణత ద్వ్యాఖ్యానములు కొనియను దానికి “కీ అనునదాబేశముగా 

నైన పట్టుకవంటిరూపముల సమ్మ తింపమిని వాని ననుసరించునూరియు వాని నంగీకరింవ 

కుండుట యు చితమగుటం జేసీయు, నొ"కొ_కవట్ల్టున నాధర్వ్టణాది చిం తొామణివివరణ 

మతములంగూడం జిం తామణ్యేక దృష్టితో వరిగ్కహింపని నూరి వదునేడవళ తొచ్ది నుండి 

యైనవాజ్బయమునం దోంచు. నిట్టిరూవములం దలంపకుండుటే సవాజమగుటం జేసియు, 

నింతవజకున్న దౌనినివిడువక "'మెటుంగు వెట్టుచు ననువదించిన నూరి యిప్పట్టునమ్మాత్ర మే 

కొనియనుదానికిం గాదేశము వెవ్వుమాట నే హరికారి కావళిలో నున్న దానిని విడిచెననుట 

యు_క్టిదూర (ప్రసంగ మగుటం బేసియుం, బ్రాచీనాం శే వాజి యలవ్షృీణములం ది మాణీ 

కరించుచు బింబ ప్ర తిబింబములుగ దోచు చోలవ్యాకృతి వాం కారి కావళులలే బట్టుక 

నంటిరూవముల సాధించుసూ త్రము గ్రంథ సందర్భ మునకు విరుద్ధ ముగ వారి కారి కావళి 

యందే నిబద్ధమె యుండుటన బాలవ్యాకరణ సంవిఛానతత్వము నెళుంగక తత్సం 

స్కలతీశరణమునం దద్భిన్నతను దోంపంజేయ వారికారి కావళియె యట్లు పాటుపడినట్టు 

విశదమగటంటేసియుల. గొనునకుం గాబేశమును పహరికారికావళిలో నున్న దానిని 
విడుచుటను హరి కారికాచొర్యము సూరికి సిద్ధమను గుప్తార్థ ప్ర కాళిక క్రి స్వా, శయ 

మత చ్భేదక మె ఫలించెడి, 

కొనుధాతువు పరంబగునపు డిగాగమంబు బహుళంబుగానగు. ౫౩. 
"3 

వండికొనియె-వండుపొనియె, బవుళంబనుటచే యాంతంబునకు 

నిత్యంబు - చనికొనియె, 
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టీ, పూర్వసూత్రముచే నన్నుప్తయు క్షమెన కొనుధాతువు పరమగుచుండ ధాతు 
వున కిగాగమము బహుళేముగ నగునని సూత్రార్థము. “ఇక్” అనునది కకారముపోవు 

వ్రశ్యేయముగాన ధాతువునంతమున కగుననుట స్పష్టము, వండు:--దీనికిం బూర్వ 

విధిచేం గొను ధాతువును నీవిధిచేం గొనువరముగా నిగాగమమును నై లిట్టుడుజ్జున శెను 

పర్షకము 16 చేం గా “వండికొనియె ననుకూవము గలుగుళు. ఇళ్లై యిగాగమము గలు 

గనివతీ మున  'వండుకొనియె' నగుననుట స్పష్టము, వికల్పమనక బహుళమనుటం జేసి 

చేయు. మోయు-మేయు మొదలగు యకారముతుదిని గల ఛాతువుల కీవిధిచేం గొను 

పరమగుచుండ  నిగాగమము నిత్యముగ నగునని గ్రహింపవ లెనని బహుళమనుటం జేసీ 

యను సీ క్రిందివివరణమున కభి ప్రాయము. మీందివిధిచే యకారమునకు సకార మాదేశ 

నుగుట “ఇ-ఎ' అనునవి వరమగణనప్రుడె పొనయగెడింగాన ని కార మట్టియ కా రాంత ములకు 

బభొక్నీకమెన నికారము గలుగనివత మున సకారము యకారమున కాదేశముగా నవకా 

శము లేమిని “చేయుకొనియె=చేయుకొనుచు న్నాండు” మొదలగుననిష్టరూపములు గలుగ 

వలసీవచ్చును గాన నిత్వ మోవిధిచే నట్టివానికి నిత్యమని శాసింవవలసీవచ్చెననియు నిత్వము 

నిత్యముగ వైనం దరువాతివిధిచే యాకు సకారము నిత్యముగ నగుంగానం బైని నిరూ 

పించినరీతి ననిష్టరూవములం గలుగంజాలవనియు నెన్ని యిమ్శార్ధమును సూరి యా శ్ర, 

యించెనని గ, హించునది. (బహుళమనుట) అత నేవదార్ల కమె యనుపయు క్షమగు 
ae యథ — ) par 

కొనుధాతువంతనుందుం గలభాతువుల క్వ్వార్థక రూపములు 'వండికొనిఎవండుకొని” అను 
4 ct జో 3 రీతి నుండవలనియుండం దరువాతి యాంధ్నగృంథములం గొన్నిట “వండుకంపట్టుక 

అనురీతి నిగాగమము గాకయు “కొని అనునది క? అనురూవము దాల్చియు నగవడెడి, 

కాని యిట్టిరూపములం బేశ్యధాతువులశే గాని సంస్కృత ధాతువుల కగుట మాత్రము 

చూవట్రదని గ, హించునది. 'చోరాక నే వదా గృహా తావాగమస్య వేశ్వం స్యాల్” 
లు ల లు (థి య ' ॥ 

క ? అనాలో v అనుమూలమును; “ఇంచుగభావేవి చేక్చికొని” అని కేవల సంస్కృత థాతుదృష్టిత్' నున్న 

ముూ7లమును సవరించునహోబలుని వ్రాంతనుబట్టి ర2_రతి నూ త్రములం కల్ప్సిశములనుట 

ఇకారవక్రంబులు క్తంబులందలీవి వరంబులగుచో యాకు 

నకారంబగు. ౫౪౮, 

చేయు ౬ చేనీరి _ చేసీ _ చనీకొను - చేనెను- చె నెడిని-9 త్యోదు 

'లెజటుంగునది. 
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టీ. ఉక్షములందలివీ = చెవ్పంబడినన్యూ తృ ములందున్న వి. శ్రూర్వనూత్రములచే 
విధింవంబడినవని భావము, ఇ కారవ క్ర ములంజఇ కారము, ఎ కారము, వక్కములలోే నెకా 

రమె సూత్రవిహిత మై గన్పట్టునని ముంబె యుక్తము, 17 చే భూతమున నిగాగమము 

విధింవంబడినది. తీరి చే. గొనుభాతువు వరముగా నిగాగమము విధింపబడినది. కిరి చే 

క్వార్థమున నికారమగును, [6 చే నెనువర్ణకమును 28 చే ణెదగాగమమును నెడుగెడి 

గాగనుములున్కు 26 చే చెడువర్భకమును 44 చే చెడియెడులును _ విధింపంబడినవి, 

తానం బైవిధులచే నగుని కారమును చెకారమును నవ్యవహితవరములై యుండ 

యకారముతుదిని గలధాతువులయంత్యయ క*రమునకు స కారము నిత్యముగ నా దేశమగు 

నని సూత్రార్థము లఫించెశి. చేసిరి: భూత కాలిక (వృథీముపురువష బహువచనరూవము 

గాన 17 మైన నివర్హకము పరముగా యకారమునకు సకారాదేశమగుట కుదావారణ 

మయ్యెను, రువర్షృక మిట రివర్హ నుగుటకుం దక్సమము 26 సూత్రమును స్మరించునది, 

చేసీ: చేయుధాతువున కైన క్వార్థశే కారము పరముగా యాకు స కారవుగుట కుదా 

వారణము, చేసీకొనుః:కొనుభాతువను (వృయు కము పరముగా 5కి చేనగు నిగాగమము 

పరమగుచుండ యాకు సకారమగుట కుదావాతమయ్యెను. ఇట నీకి చే నిగాగమము 

బసుళమనుటం జేసి నిత్యముగా నగుంగాన చేసుకొనియె ననురీతినిగాని చేయుకొనియెనను 

రీతినిగాని రూవము లేర్పడవనుట స్పష్టము. చేసెను, ఎను వర్ణ కము వక్కము పరముగా 

యాకు నకారమగుట కిది యుదావ్ఫాతము, వేసెడిని: 28 చే చెడిగాగనుము వ్రథమ 

పురుష నువర్ల కము పరముగా గాంగ నెడిగాగమము నెకారము వృక్షము వరముగా 

యాకు సకారమగుట కిది యుదావ్భృాతము. ఇట్టే వేనెడి. చేనెడు_మున్నగువి శేషణముల 

స్నక్కియను వృక్కము పరముగా గమనించునది. ఇకారము నెకారము పరనుగునపుడే, 

యాకు సకారము నిత్యముగ విధిం చుటం జేసి. చేసుక-వ్రానుట- నేనుట _ మొదలగునవి 

యలాతీణికములని యొెజుంగునది. ఇది జేవలముచన్చారణమున నచ్చుచేర్చన వెన 

మార్పునుబట్టి యేర్చడినదనుట 'తెల్లము. 

చువర్షకంబు పరంబగునపు డన్వాదుల కుత్వలోపంబేని నుస్టానంబున 

ఛచిందువెని విభావనగు. ౫౫ 

అన్నున్నాడు - అంచున్నాండు - అనుచున్నా (డు. అన్నును =. 

అంచును _ అనుచును. అను _ కను _ కొను - తిను - మను -విను.. 

స్పిని యనాషదులు, 
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టీ, 'శత్రర్ణే తూతశ్చా నో స్తస్య స్యాచ్చ పూర్ణ బిందురపి అనునది మూలము, 

14-483 లచే జువర్థ కములు విధింపంబడి యుండుటను స రించునది. 14-45 లచే నగు 

చువర్థకములు పరములగు చుండ “ను అనున దంతమందుం గలభాతువులలో నువర్థము 

మింది యుకారమునకు లోవముగాని యానువర్ణ మునకు నిండునున్న గాని యగునని 

సూత్రార్థము. అనుచునాష్నండు:--ఇది యను ధాతు లట్బ్రథమపురు మెక నచనరూవము 

గాన నిందలి చువర్ధ్యక మున్నానబంధము పరముగ 11 చే వైనదనుట తెల్లము. అది 

వరముగా నీవిధిచే నువర్ణము మోందియుత్వము లోపించిన నన్నున్నాడనియు? బూర్జ 

చిందువైన నంచున్నాండనియు నగును. ఈశెండును గానివత్ మున ననుచున్నాండనియే 

యుండుననుట స్పష్టము అఆఅనుచును:== ఇది 4కి వే శత్తర్థమున ద్రు, తాంకేముగ నైన 

చువర్గ కరూపమనుట స్పష్టము,  ఈచువర్ణ కము పరముగా నుత్వలోవ మోవిధి చేశౌన 

నన్సుననియు సెఆనున్నఘయైన నంచుననియు శెండునుగాకున్న ననుచును ననియు 

రూవములగును. ఇటే న్వంతములగు నీగణమునందలి ధాతువుల కెల్లం జావర్హ కములు 

కరముగా రూపముల నూహించికొనునది. ఇవి యన్వాదు లనుటంబేసియు, దీర 

ఫూర్వకములగు న్వంతధాతువుల నిందు జేర్పమింబేసియు, నన్వాదులకును జువర్థక 

ములు వరములగునపుడె యీా కార్యములు విధింపబడుటంజేసీయు పూను మొదలగు 

వానికిం టే చ్రేరణార్థకమగు చుక్కు. వరముగా మహోకమ్మిప్ర యోగములం దగవడు వూంచు 

మొదలగు రూపవలు సిద్ధంపపనియే తలంపనగు. ముణియు 789.74 లలో ఫూను మానను 

ద్ర్ధ్స ఫూర్వ న్వంతధాతువుల కుత్వలోవముంగూర్చి గాని వూర్ద బిందు వుంగూర్చిగాని 

యుదావారింవకుండుటయం6 బై విషయమునకు. బోవకమె యగును మజీయు 

ఇిట్టో యీవిధియందలి చువర్ణకం బనుదానివేం జుక్కును గ్రావ్యామెయని సమ 

ర్భెంచి దీర ఫూర్వన్వరతములకును నీ కార్యములగునని భౌవింతమన్న నుత్వలోవబిందు 

రహూవములు శిండును నుండవలసీవ చ్చును గానం బూన్చనియం నుండునని యంగీకరింవ 

వలసీవచ్చును. బిందువుతోవలె యతిస్రానముల నుక్వలోవము గల్లిన ఫూన్చు మాన్ని 
త్యాదులును నగవజెనేని యెట్టేని సాధించుటకు యల్నించుట సమంజసము, 

ఉన్న శబ్దంబు పరంబగునపు డుండుధాతువునకు లోపంబగు. ౫౬. 

వ్ర ఉన్నాండు - ఉన్నారు - ఉన్నది. ఉన్ని, మ, ఉనా- సను - 

ఆన్నారు. రా, ఉన్నాను - ఉన్నాను, ఉన్న వాడు, 

టీ, 18 చే ననుబంధముగ లట్టు పరమగునపుడు ధాతువునకగునది యున్న శబ్ద 

ఎనునుట స్పష్టము. అది లట్టునంజచె యగుంగాన నపుడె యావిధిచే నుండు థభాతువునకు 



4830 బాలవ్యాకరణ ము 

లోవమగు ననుట తెల్లము. ఉన్నానుబంధము వరముగా నుండుధాతువు నిత్యముగ 

లోపించునని సూత్రార్థమూ. “ఉండు + ఊన్న +-ండు"అని యుండ నాదినున్నయుండుధాతు 

సీవిధి చే లోవించె. ఆ శయ మైనథాతువు లేమిని 1:4చేం జువర్ణకము గాదు, ఇంక 

శేషించిన “ఉన్న 46డు” అనుదానిలోని యున్నకు 15 చే దీర్హ ము గలుగ నున్నాండని 

రూవమేర్చడును. ఇటే తక్కుంగలపుడుషముల యేకవచనబసువచనములం దుండు 

ఛాతు లోవమువేతను నున్నానుబంధమునకు దీర ము సిద్ధించుట చేతను రూవము లేర్న 

డుట నూహించికొనునది. అమవహత్వమున నున్నానుబంధముఘోంద 12 వే డు జ్రులకు 

దివులగుటయం దివులు వరములుగా 15 చే దీర్భ మున్నా నుబంధ మునకు గాకుండుటయు 

సరించికొనుచు నున్నది యున్నవి యనురూవముల సాధిం చికొనునది, 

ఉండుధాతువునకుం _గ్రవదర్థక న వర్ణ కము (ఉరి వరమగునపు డున్నయనురూ 

వము గలుగుననుటపం బ్రృమాణ మగవడదు, (డకారము నవర్ష్మమగుటకుం బ్రృమాణము 

మృగ్యము) కాన నున్నయను క్రవదర్థకవి శేవ ణరూవముమింద సమానము 9 'చేః దచ్భ 

బ్బముం గూర్చి 117 చే వ కారలోవముగూర్చి యున్నాంజిళ్యాదుల సాధించుట 

ఫౌసంగమి నీవిధి యావశ్యకమయ్యెనని తెలియునది. కాని యున్న వాం డుండువాం 

డిత్యాదులే నన్నయాది ప్రాచేనకవిప్రయంక్తము శ్రైయుండుట చేతను, నుండువాండు, 

ఉండువారు అనునట్టి వుచ్నారణమున నున్న వాడు నున్న వారని మాజెనని చెప్పట నహజె 

మును సార్గక్రమును నగుట చేతను నుండు వాండు.ఉండినవాండు మొదలగు తచ్భబ్దము 

తోడి యుండుభాకతువిశేషణరూవములనుండియె క్రమముగ. నీరూపములు గలిగి గ్రాంథి 

కము లయ్యొననుట యుచితముగాన నీవిధి యగహాజ కృ తి మవిషయ వ్ర తి పాదకమన 

సందియములేదు. లతణక _రశచ్చబ్దముతోడి యుంజినవాండను రూవమున నున్న యుండిన 

యనుదాని నున్న గా౭ంజేసీయున్నా డిత్యాదుల సాధింవ కిట్టి మార్హ ము వట్టుట కుండిన 

యనువి శేషణము భూతకాలికమగుట నధ్రానినుండి, యేర్పడిన యు న్నా6ండనునదియు( 

దతాాలిక మె యగుంగాన వర్తమానార్లకత దానికి. బొసంగదని యెంచుటయె కతమని 

తోంఎెడిని. కాని, 45 చే నిడియిడులకు లోవము గల్లినవత్మున నుండుధాతువున 

కుండనువిశేషణరూపము గలుగనగుంగాన దానివైం దచ్భబ్దమునుగూర్చి వకారలోపముం 

జేసీ యుండునున్న గా మార్చి వక్రియం జూఫపుట తద్ధర్థార్ధకము శి, ౯ెలవాచికాం 

దగుటం జేసీ సరసమని వెవ్పనొవ్వును. పైని వివరించిన విషయము ననుసరించి యీలత్మ్న 

ణముఛొవ్వుననుండిన యనువిశేషణరూవమునుండి యున్నయనునది గలుగదని ఫలిత 

మును బ్ర, థానముగ ్రపొంవందగును, చూడుడు మాందిసూ త్రము, ఉచ్చారణసంజాత 

నాల్పరిణామమూలక మిదియగుట స్పష్టము, 
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చేదాద్యర్థనాంతంబయిన యుండున కున్నా చేశంబు విధామనగు. ౫౭. 

ఉన్నను - ఉండినను, 

టీ 4] చే నగు 'ద్రుుశౌంతనవర్థ కముతోడి యుండుథాతు వునందలిం ఉండిన 

యనుభఖాగమున కున్నయనున దాబేశమగునని సూత్రార్థ ము. “ఉండినను: అనువదీ 

చేదర్ధ నాంతమగు నుండు ధా తురూ వము. ఇందు6 జేదర్థ నాంక కమగు నుండిన యళుభాగమున' 

కున్న యనున దాచేశముగా “ఉన్న శ వ=ఉన్నను ఆని రూవమగును. ఉన్నా దేశము 

గానివత్మున నుండినను ననియే యుండుననుట స్పష్టము. చేదర్భ నాంకనునుటం జేసీ నవ 

రకము మోందిదుతేము మాత్రము శేషించుననుటయు నుండినయనుదానికే యున్నా 
Uy 

బేశ్రమగు ననుటయంం చెల్లము, చేదర్భ నాంతమున శె యని విశేషించి యనుటంబేనీ 

_క్షవదర్గ్థ నాంతవి శేషణమున కీవిధ్ధి వే నున్న గలుగ దని యు. గ్వవదర్థ నాంత ముండిన యనియ్ 

యుండుననియు దీనం గ్షవదర్భ నాంతములగు  నుండుధాతురూవములకుం దచ్భబ్ద మను 

(సృయుక్షమగునప్పుడును నలోవము గల్లి నపుడుశు (గృతుముగ నుండజినవాండు నుండి వాం 

డనురూవము లే గాని యున్న వాం డన్నాండను రూపములు గలుగవనియు గ హీంవ 

వలెను. దీనం బూర్వన్యూత్రము సౌర్భ క్రమయ్యెడి. కాని దీన నున్నవాం డున్న వారను 

“మొదలగు నన్నయ, వయు_క్రరూసము లీలక్షణముచే నసాధ్యము లని యనక తవ్పదు. 

తిదుటలు వరంబులగునప్పు డన్వాదులనుస్థానంబున సున్నయు 

నుండుడులోవంబును విభాషనగు. ౫౮. 

అందురు - అంట - ఉందురు - ఉంట, వతుంబున - అనుదురు - 

అనుట - ఉండుదురు - ఉండుట - ఇత్యాది. 

టీ, “తిఅనునది 18 చే నగును గాన భూతార్థవృ త్తి తియగభా తువునకు లిట్టువుష్ణు 

వరమగునపుడగు తివర్భ మని యర్థము. “దు అనునది 22 చే నగునుగాన లాట్టు రజ్జు 

వరమగునపుడగు ద గమమని యర్థము. “టి అనునది లివ్ చే భావమునందగు 

టవర్గ్శకముగాన దీనికి భావార్థకటవర్థ కమని యర్థము. కాంగా భూతంబున లిట్టు 

వుక్టు వరమగువపుడగు తివర్భమును, లాట్లు ze వరమగునపుడగు దుగాగమ 

మును భా వార్థ్యమునందగు టదర్భ కమును బరములుగా ననుమొదలగు థాతువులందలి 

నువర మున కంకకు నిండునున్న యు నుండుధాతువునకుం దిదుటలు వరములుగా 

నుండుధాతువుతుదినుండు డువర్ణ మున కంతకు లోవమును వికల్పముగ నగునని సూత్రా 
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రము లఖించెడి. అనుదురు:---ఇట దుగాగమదువర్ల ము వరముగా నీవిధిచే భాత్వంతమున 

నున్న నువర్థమునకు నెఅసున్న గలుగ నుందురని రూవమేర్చ్ప డెడి. అనుట:-ాఇచట 

భా వార్థకటవర్థ కము పరముగా నీవిధిచే నిండునున్న గా నంట యనురూవ 'మేర్చడును, 

ఉండుదురుః: ఇచ్చ నీవిధిచే దుగాగచుదు వర్ష ము పరముగా ధాత్వంతమున నున్న 

డువర్ధ్యము లోపింప లు_ప్పశేషంబై న “ఉం అనుదానితో “దురు అనునది గలిసి యుందు 

రని రూవము సిద్ధించెను, ఉండుట: ఇక్క డ భా వార్థకటవర్ష కము పరముగా డువర్థ 

మోవిధిచే లోపింప లు ప్ప్తశేషంబగు ఉం " అనుదానితో టవర్భకముగూడి “ఉంటి అను 

రూవ మేర్పడెను. బిందుడులోవములు వైకల్పికము లగుటం గలుగనివతమున ననుదు 

రి త్యాదిరూవములుం గలుగుననుట స్పష్టము, నున్న శబ్ద మజుసున్నను నిండునున్న ను చెప్పం 

గలదియైనను బిందువునందందగు నువర్థ ము లెల్ల నుడితొలివ్రాస్వములకు మోందివగుట 

సంధి 22 విధి ననుసరించి యర్భముగా నవకాశములేమి నున్న శబ్దము బే నిండుకున్నయే 

వాచ్యమగునని (గృహించునది. ఉండుధాతువునందలి “ఉం అనునది నిల్చియుండవ లెను 

గాన నుత్వయుతడు వర్ణ మునే లోపము విధీంవ:బడెనని తెలియునది. తివర్ణ కము వరముగా 

బిందువగుట కుదావాతికై మోందిన్నూత్రము నరయునది. తింట అంట కంట మొదలగు 

రూపము లలాతణికములని “వూర్వస్య న వికారో నో3'అనునధర్వణో క్రిని మూలముగ 

గొని “మధుకెటభారాతి మజుంది రమ్మని పీల్చి పనిగొంటి అనురీతి నొవ్వు శ్రీనాథాదుల 

వృయోగముల నరనీయు నవోబలవతి వాసీయన్నాండు. (చూ, అవోబలవం, పట. 

499) దీన నిట్టరూవములు నన్నయాధర్వణుల కాలమున 'లేవనియుః. గాల క్రమమున 

వ్యవహారవశమున నువర్ణ ము బిందువగుట నిట్టిరూవములం శ్రీ నాథాదుల కాలమునకు( 

గచల్లెననియు నూహింవనగుంగాన నాధర్వణో క్షి నూంతగాంగొని యానంతర కాలిక 

ప్రయోనముల నలాతణికము ల్కృయోజ్యములనుట యతిసావానమనియు నన్న యా 

భస్వణలకణములచే నివి సిద్ధింవవని వ్రాయుటయే భాషాపరిణామ ప, కాశనమునకు సవా 

జమైెయఃండుననియు ననుటకు సందిరసములేదు. నువర్గ్శము బిందురూపమునందుట 

తెలుంనవ్యవహారమున నవహాజము, కాన నీమార్చనుకరణమున నంతటం గాలక్రృమమునం 

దోంచుట యవిరుద్ధంబ, 

ఇట బింనువుమో(ధి తదలకు నిత్య వైకల్బికంబులయి టడలగు. ౫౯, 

అంటివి _ అనితివి . అండురు _- అందురు, ఉంటిని - ఉండిలివి - 

ఉండురు _- ఉందురు, 
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టీ, శ్రార్షస్యూత్రముచే నన్వాదుల నుస్థానమున  బిందువగునపుడును నుండు 
డులోవము గలిగినపుడును “తి.దు అనునవి నిండుసున్నకు. బరములగుటయె గలిగాడు 

గాన నట్టిదశయందు “తి.దు"అనువాని హలంశమునకుం (త్ -ద్) (గృమముగ “ఖ్ "అను 

దానికి 'ట్"అనునది నిత్యముగను, *“ద్"అనుదానికి “డ్ "అనునది వికల్పముగను నా దేశము 

అగునని సూత్రార్ణము. తిదులవాలంశమున కె “45 =డ్ 'అనున వగుననుట చే వానిమోంది 

యిత్యోత్వములుం శేషించుననియు నవి 'ట్-డ్ *అనువానితో మేళవించి 'టి-డు"అను 

రూపము నందుననియు స్పష్ట్రవడియెడి. మజియు దీన సూత్రమున టడలందలి యకార 

ముచ్చారణార్థ క మనియుం డెల్లమయ్యెడి, బిందువు సోంకున నీమార్పు జరుగుట నవాజి 

మనుట సరళా చేశాది దృుతకార్య ప్ప క్రియంబట్టి విశదంబ. అనితివి:---ఇటం దివర్థ 

కము వరముగాం బూర్వొసూ శ్రమాచే 1 నన్వాదుల నుస్థానమున బిందువు గా wot 

తివి ఆని యుండుననియు నీవిధిచే బిందువుమోంది తివర్ష కము వాలంశమునకుట్* అను 

నది గలుగ “ఆంట్ ఇ-ఇవి=అంటి ' వని రూపమగుననియు గ్ర హిం చునది. బిందువుమోంది 

తివర్ష్మ ము వాలంశమునకు టవర్డ్మ మగుట నిత్యముగాన బిషమవుగాని వశమున ననితి. 

వను, నుస్థానమున బిందు వేర్పడని, భూతంబున నిగాగమంబేన, రూవమే యొబ్వనని 

(గృసహీంచునది. అందురు:---ఇటం బూర్వవిధి చే నేర్చడినబిందువుమోంది దువర్మ్మ కము 

నాలంశమున శ్రీవిధిచే డవర్ణము విశల్పముగ సిద్ధింప '“అండురు" అనురూసము గలంగును. 

డకారము గాకున్న బూర్వవిధిచే నుస్థానమున బిందువుగా “అందురు” అని యుండును. 

బిందువును నుస్థానమునం గాకున్న ననుదురని యుండుననుట స్పష్టము. 62 చే నుత్వ 

లోవం'బై న - 'అంద్రు-అంద్రు" అనురూవము లగుటను గమనించునది, ఉండితివి:--- 

ఇట్ల్టుండం బూర్వవిధి చే దులో మును నీవిధిచే బిందువుమోంది తివర్భము వాలంశమునకు 

సిత్యముగ టవర్భమును గా ఉంటిని - అనుకూపము గలుగును, “ఛూర్య్వనూత్ర, క ముచే 

డువర్డ లోపము "హాతీకమనటం గలుగకున్న - భూత కాలికేగాగమముచే నుండితివని 

రూపమగుననుట 'తెల్లము. మధ్యమవకారలోపమున నుండితనియు రూవమగును. ఉండు 

దుఠుః---ఇటం బూర్వవిధిచే డువర్ణ లోవముగా నీవిధిచే డవర్ల ము దకారమునకు6 గా 

నుండురని యగు, డవర్ణ మగుట పొక్నీకముగానం బతీమున డువర్ద్మ లోపమే గలిగియుందు 

రనియగును.' ఫూర్వవిధిచే డువర్భలోజమును గాకన్న నుండుదురనియే యుండును. 

పీనికి 69 చే నుత్వలోవం బైన 'ఉంద్రు,-ఉండ్రు ' అనురూవ ములగుట నూహించికొను. 

నది, పైని వివరించిన వ్ర కారము గాక బ్రడలత్వవిశ్ష్టము లే యగునన్న తిదుల గేషించిన 

“ఇడి అను నచ్చులు వరముగా నవదాదిస్వరసంధి నిక్యముగ జరుగునని యంగీకరింప - 

వలయును. 

ర్ర్ 
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ముజు పరంబగునపుడు కోశ బ్దంబు కొనునరు 
జ్ 

బహుళంబుగానగు” ౬౦. 

'బహుళంబనుటచే దీనికి నొకానొకచో నతిచారంబని యొటుంగునద:' 

టీ 9] చే మధ్యమఫు రు మె కవచనబహువచనములందగు “ము _ డు అనునవి 

'ముష్టైం 'అనంబడుననుట స్పష్టము, మధ్యమపురుషైక వచన వ, వ,త్యయమగు “ముఅనునదియు 

చానిపవపనచనప్ర (వృఠగయమగు “డు అనునదియు6 బరముగాం గొనుథాతువునకును, 

ర్2 చే నాత్మ వదార్థమున మైన “కొను” అనుదానికిని కే” అనునది బహుళముగ నా చేశ 

మగునని. నూూత్రార్థము, తరువాతిసూ త్రము ననుసరించి దీర ంబగు దీని కోిమోం౭ది 
మువర్గ మునకు స్వత్వమును, కోశబ్ద మునకు వ్రాస్వమును గమనించి సీద్ధరాపముల నూ 

హొంచికొనునది. వికల్పముగ ననక బపహుుళమనుటం జేసీ ముజ్జు పరము గాకున్నను 

సొళ్ళచోం గోశబ్దము కీొనుకగుట ఫలమని బహుళమనుటం జేసీ యనునీ (శ్రీందిసూరి 
విపరణమున కళ్ళిస్త్రాయము. అతిచారమన మితిమోజి సంచరించుట, సూ క్రో _క్షమగు 

స్థలమం చేగాక యితరస్థల ములందును నీ కార్యము గలుగుట యతివారమని శాశ్చర్యము. 

“చదువుకొనమి చదువువాన చేల చదువుకొనకి అనురీతి నుండున్తలములం జదువకో చేల 
చదువుకోమి చదువుకోక యనురీతిని రూవములు దృశ్యము లగుచుండుటం గ్వాచిత్క 

ముగ మిజీ నుజి కజులు పరమగునపుడును గొనునకుం గో గలుగుననియు నయ్యతిచారమే 
బహుళ ప, యోజనమనియు ట్ర పింవందగును, కాని యీయతివారముమా త త్ర మనుప్ర 

యు క్తమసు కొనునశే గాని సవజమగు కొను ధాతువునకుం గాదని గ్గ వాంచునది. వ్యతి 
"రేకమున 'చదువుకోను చదువుకోము జదువుకోండు చదువుకోరు” తేనునటిడావనులును 
వ్యవహారమున కొనునకుం సో కలిగినవి చూవట్రెడి. 

ముబ్దు పరంబగునపుడు దర్భంబునకో హ్రస్వంబును మువర్షకంబునకు 
మాముడియునగు. ౬౧. 

కొమ్ము - కొనుము - కొండు - కొనుండు 

టీ, 'ము-డు"అనుమధ్యమపురుష ప్రృత్యయములం వరములుగా 'వానికిముందున్న 
దీర్గ రృ స్వరములకు (వా స్వమును, నట్టు వ్రాన్వములై నవానిమోంది మువర్గ కమునకు ద్విత్వ 
వను (మృ) నిత్యము? నగునని సూత్రార్థము, “కొనుము: ఇట బూర్వనూత్ర, మువేం 
గొనునకుం గో యనునది గా సుమ టన యుండ నీవిధిచే కోయనుదానికి వ్రాస్వము 
మువర్ణ మునకు మాముడి (4) యుంలగా “కొ +ము = కొము' అను రూవ మేర్చడును, 
కాను(దు”: === ఇట గొనునకుం సోగా సీవిధిచే వ్రన్వము గా సంధి 22 చే నుడితొలి 
వ్రాస్వముమాంధ నర్గ బిందువుండరాదుగానం బూర్జ మే గా కొండుిఅనురూవము గలుగును 



కీయాపరిచ్చేద ము, 'తీతిర్ 

కొనునకుంగోయగుట బహుళమగటం గోగాని వత్మున నీవిధిచే హ్రస్వము మాముడియ 

గుటకుం బ్రన _క్రీయే లేమిని గొనుము గొనుండనురీతి నే రూపము లుండుననుట స్పష్టము. 

ఇట్లే యన్మువ, యు క్షమగు కొనునకును జదువుకొమృుచదువుకొండనురీతి రూవము లేర్పడంట 

నరయునది. సూక్ష్మ ముగ బరికింద మువర్థ్య కమునకు మాముడిమా త్రము విధించిన వ్రాన్వ్టము 

నమాసము 18 చేం గాందగునుగానం దద్విషయమున వ్రాస్వవి ధానము 'చేయనక్క-_ఆ 

లేదనియు దాన డుబ్వర్ల కము పరముగా వాసమును మువర్ల మునకు మాముడియు విధిం 
రా ల మ 

-చినం జాలుననియుం జెవృనొవ్వును, (కీయా్రత్యయ ములలో ముడుడ్డు లాకఫురుషము 

నకుర జేందినవై యొక్క_సంజ్ఞ కుం బాల్రైనవగుటను, నవి కేవలము శ్రీయలకగుననగుట 

నవి పరముగా విధించుకార్యములు కేవలము | కృియావిషయకములే యగుటను, సమా 

నము 1రీ సూ తృము సుబంతవిషయమగుట నిందు వ_ర్థింవదనుట కవకాశయుండుటను, 

డుజ్వర్థ కముతోంబాటుగ ముజ్జం పరమగునపుడని సామాన్యముగనని మువర్ష కమునకు 

మాూముడి యగునపుడును పహ్రస్వము విధిఎచెననం దగు, స్వార్థ ముజ్జంతరూవములం బే యర 

వ్రాన్వద్విశ్వము లగుననుటకు వ్యతిరేకమున ముజ్జం పరముగా గి2 చే కజివిధానము 

చేయుటయే (వమౌకామని (గృహించునది. యోగ్యత ననుసరించి, ముజ్జు వరమగునపుడని 

సామాన్యముగ సూత, మున నన్నను డుజ్వుర్ల కము పరముగా జస్వమును మువర్గ మున 
WU ౬ ©) రా 

ఫాక_మాముడిని మాత్రమే విధించెననియు (గ హించిన నీసందర్భము సుసంగతమగును, 

రువర్షకంబు పరంబగునపుడు సున్నమో:ది తదడల యుత్వంబునకు 

లోపంబు విభాషనగు. ౬౨. 

| యాలో 
టీ, సున్న శట్టము నిండునున్న జీ బోధించును. ఈనున్న యించుక్కునందలి దేని 

వీరి చే వైనదేని యగును. కాన మధ్యమపురువ బహువచన ప, త్యయమగు రువర్ధ్యము 
వరముగా నిండునున్నకంటెం బరములగు “తుఒదు=డు అనువానియుత్వమునకు వికల్ప 

ముగ లోవమగునని సూశ్రార్థము లభించెడి. 22 చే నగు దుగాగమదువర్ణ్మ్మ మె చువర్హ 

మున కవ్యవహితపరమైనచో “తు” అనునదిగ మాజునని 108 వెం జెలియుచున్న డిగాన 

నిచ్చోటి యుత్వలోవమునందందగు శవర్గ ము దుగాగమస్థానమున నైనదే యచట 

పోషిం,తు _పోషింతురు.కం,దు -కొందురు-కొం డు -కోండురు. 

స్పష్టము. దుపర్శము దుగాగమసంబంధియె 6పనుట తెల్లము.  దుగాగమదువర్ణ 7ునకు 

59 చే డవర్ధ్యమగుంగాన నదియు దుగాగమదుబర్భమునకు సంబంధించిన జె యనుట 

విఫదము, కాన దువర్థము నుత్వమున కనిన దాని కగుత.డలయుతములకును లోపము 

గలుగనగుం గాని నుబోధమునశై యిట్లు తదడలయుత్వమున క నెనని యూహించునది, 
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దీన దుపర్శమునకగు తడరూపమగు పరిణామము సం వేద్యమయ్యెడి, పోషించుదురుః= 

ఇట 108 చే చుదులకు తువర్ణ ముగా “పోషింతురు అని యగును. పిదన సీవిధి చే నుత్వ 

లోపము గలుగ “పోషిం తు” అని యగును. ఉత్వలోవను వైకల్పికమగుట గాకున్న 

“పోషింతురు) అనియే యుండును. కొనుదురుః:=ఇట నన్వాదుల నుస్థానమున బిందువు 

58 వేం గా కొందురుిఅనియు గ్ర9 చే దకారమునకు డవర్గము గా 'కొండురుఅనియు 

రూవములగునుగాన నాళండురూవములందున్న దడలమోందియు తమున కీనిధిచే లోవము 

గలుగ కొం డు _కొం దు, ఆనురూపములు సంభవించును. ఈలోవము వెకల్సికమగుట 

నుక్వలోపము గాకున్న 'కొందురు-కొంశురు” అనియే యుండును, తదడలమాందియుత్వ 

మునకె యనుటంజేసి టవర్ల ముమోందియిత్వమునకుం గామి నం ట్రి-కొం ట్రి మొదలగు 

నవి యలాతణికము లయ్యుడిననుట స్పష్టము, 

సంస్క్యృతంబున కంగ లాదుల కించుక్కూగు. ౬౩. 

సంస్కృత థాతువుల కంగలాదుల కించుగాగమంబగు. వచించు. 

వచించు - త్యజించు _ భజించు. అంగలించు, అంగల - ఆడక - ఆరగ. 

ఆవ్రల - ఉంక - ఉగ్లడ - ఓసర - కార - గాల - జూడ - తిలక - తులక - 

వంక - పరిక _ పలవ - అప్ప - ఒప్ప - ఆల - ఇత్యాదు లంగలాదులు, 

టీ. సంస్కృత భాతువులకును నంగల మొదలగు తెలుంగు ధాతువులకును నించుగా 

గమము నిత్యముగ నగునని స్య్ఫూత్రార్థము. 'ఇంచుక్కు..” క కారము పోవు వృత్యయముగాన 

నంతాగమముగ ధాతువున కగుననుట తెల్లము. ఆంగల మొదలగు తెలుంగు ధాతువుల 

' కించుక్కు.. లేక ప్రయోగ మగవడమి నదంతములైన వీనికి నిక్యముగ సంస్కృతభాతు 

వులతోంబాటున నించుక్కు. విధింపవలసివచ్చెనని యూఫాం౦వందగను. ఇత్యాదులనుటం 
జేసీ యాయంగలాదిగణ మాకృతిగణమయ్యొడింాన సాదృశ్యము ననుసరించి యదం 

తాంధ్ర థాతువులే యిందు6 జేరందగనవని గ్ర,హించునది. ఇంచుగ్విరహితములగు నంగ. 

లాదులకుం ద్రయోగమగపడ మి నివి ధాతువులేయని సూరిమతము ననుసరించి వ్యవవారిం 

చుట తప్వుగాంజాలదు. చింతామణి కృదంతాదినామములశే యించుగాగనుము విధించి 

థాతువులను నిర్హించుచున్నది. రర సూత్ర వివరణముల ననుసరించి నామములక్రు థాతుత్వ 

వివక్ష&యం దించుగాగమము గాందగుననుట స్ప్సప్పము. కాన సంస్క్భతకృదం తొద్ర 

లను డెలు౭గుశబ్దములను గృహీంచి భాతుత్వవివమ్షయం దించుగాగమమును జేయుట 

యర్హ మె గాని యించుక్కు "లేక యంగలాదులకు. (బ్రయోగార్హ్యత లేమిని గృదం 

'శాదుల ధాతువులుగ నెన్నుట పక్రియ కొకొపుకచో సరివడమిని నట్టనక సంస్కృత 
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మున కంగలాదులకని యనువృ త్తమగుచున్న ఛాతువునకనుదానితో నన్వయము నా 

షష్ట్యంతములకు గాశ్చానని సంభానించునది. “వచ్ 'దీనికించుగూగమము గూర్చిన వచిం 

చని యగును. ఇళ్లు హాలంకసంస్కృత ధాతువుల కించుగాగమముగాం ద్ర క్కియనూహీం 

చునది, అంగల-ఇంచు=అంగ లించు. ఇంచుగంతముమోంద లకారాదులును, టవర్జ్య కాది 

,శ్యయములును నసమాపక క్రియా, వ,తృ్యృయములును గూర్వుచు నాయారూవముల 

సాధించికొనునది. “వీము వెలిగాంగ మాతం డ్రి, కించు నెట్ట అనుభారత వ్రృయోగమును 

గమనించిన నించనునది యిప్తమగు ననునర్థ మున దొల్లి వాడంబడుచుండెడిదని విశద 

మయ్యెడింగాన భోజనమున కిష్టవడు - వండుటకిష్టపడు ననునర్భ మున భుజించు = వచించు 

మొదలగురూవము లేర్ప డెచేమో యనియు గాల్మ్రమమున నిది ప్రత్యయ మయ్యె 

ననియు సంభావింవనగును. “భవతి కీ, యావదానాం శ్రివిధానామించుగాగ మో కశ్చి 

అనునది మూలము: తెలుగున సామాన్యముగ ధాతువు లెల్లను నుదంతములే యనందగుం 

గాని యాయంగలాదుల ననునరించి యదంతధాతువులును గలవని యంగీకరింపవల 

యును, 12] సూత్ర మునుబట్టి తదంఠములక్రును నించుగాగమము గలుగునని యంగీకరింవ 

వలయును, 

ఇడబుల కించుక్కు పరంబగునపు డయుగవుగరుక్కు.లగు, ౬౯. 

జి - జయించు, నీ.నయించు. దు. ద వించు. లూ - లవించు. 
‘IJ టీ 

ధృ - ధరించు. తా - తరించు. 

టీ. 'ఇ_ఉ-బు” అనునవి తుదినిగల సంస్కృత థాకువులక 68 చే నైన యిం 

చుక్కు. పరముగా నికారాంతధాతువు నికారమునకు “అయుక్ * అనునదియం నుకా 

రాంత భాతువులయుకారమునకు “అవుక్” అనునదియు బుకారాంతథాతువులబుకార 

మునకు “ఆరుక్” అనునదియు నంతాగమములుగ నిత్యముగ నగునని సూత్రార్థము, “జ్ర? 

అనునది యి"కారాంతము. దీనికి: బూర్వసూ త్ర, తమువే నెన యించుగాగమషీ వరము?ా 

నీవిధిచే నయుక్కు_ గలంగ నవచాదిస్వరసంధిచే “జి ఆయ్ ఇంచుజజయించు” అని 

రూవంబగును, న్మూత్రమున “ఇి.యని సామాన్యముగ ననుటంజేసి యా కారాంతమును 

(గ్రావ్యామగుంగాన “నీ అను నీకారాంతథాతువునకును 68 చే నైనయించుగాగమము 

పరముగా నీవిధిచే 'అయుక్కు* గలిగి యవదాదిస్వరసంధి జరుగ 'నీ4అయ్ ఇంచు 

నయించుఅని రూవ,మేర్చడును. “ద్బు' ఇది యుకారాంతముగాన నిరిచుక్కు_ పరముగా 

“అవుక్ ” అనున దీవిధిచే నై యపదాదిన్వరసంధి నిత్యముగ జరిగి “ద్రు శ ఆవ్ 4-ఇంచు= 

దృవించు” అనురూవము గలుగును: 121 విధిననుసరించి యంవసర్ధ ముతోడి “అనుభూ” 
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మొదలగు నూకారాంతములకును నించుక్కుపరముగా నీవిధిచే నవుక్కుగా ననుభవించు 

'మొదలగురూవము 'లేర్పడుట్క నరయునది. ఇటో “లూ” అనునూదంతమున కనుపనర్హ మున 

కును నవుకు్కు_గా లూ 4- అవ్ -ఇంచు=లవించు? అనురూవ మగుననుట స్పష్టము. “ధృ 

ఇది బుకారాంతము, దీని కీంచుక్కు. వరముగా నీవిధిచే 'అరొఅనునదంతమున కాగమ 

'ముగం గా నవదాదిన్వరనంధి వే 'ధృ+4-అర్ ఇం చు=ధరించు అని రూవమగును. ఇట్లే 

జరా ₹*రాంతమగు “క్యూ” అను దానికి 'అరుక్కు. గా నవ దాదిస్వరసంధి వే “త్వ్యూశఅర్ ప్లా 

'ఇంచుకరించు” అనురూవవుగుట నరయునది. ప్రాచీనులు గుణాదులు గలిగినవాని శే 

“ధాతువులుగ నెంచి వానికించుగాదులం గూర్చిరి. తెలుంగులత్షణము వే గుణవృద్ధులను 

సంస్కృత ధాతువులయ చ్చులకుం గూర్చుటకం టె గుణవృద్ధుల సంస్కృ తలవమీణమువే 

నందినవాని నే ఛాతువులుగ నంగీకరించుట సరసమని తోంవెడి, 

నిర్దనామంబుల కయుగాగవుంబు గలుగదు. ౬౫, 

నిర్టికి నామథాతునుల కయుగెగమంబు గలుగదు. నిర్ణించు - 

నుతించు = స్తుతించు. -ఈజ్ఞాపకంబు చేత నే నామంబులకు థాతుత్వవివత, 

యం దించుగాగమంబగునని యెబుంగునది. శయనించు-పయనించు. 

టీ, “నిర్” అనునువసర్దముం గూడియున్న జిధాతువునకును నామములకును 
బూర్వనూ త్ర మువే నగు న ముక్క నునాగమము గాదని సూత్రార్థ ము, నామము లనంగా 

ఛాతువులనుండి గలిగిన నామవాచకరూవములని 'శయన-నా తి. స్తులి' అను నీ శ్రీంది 

యుదావారణములనుబట్టి స్పష్టము, “నిర్ అనుదానితోడి జిధాతువునశే యనుటరశేసి 

యితేరములగు నుపసర్జ ములతోనున్న జిథాతు వీనిషేధమునకు విషయముగాదని యెంచు 

నది. 'నిర్ణి-నులి-న్తుతి ఇవి యికారాంతము లగుటంశేసి రీతి చే నైన యించుగాగనుము 

పరముగా 64 చే నయుగాగమము నందవలసీయున్నవిగాన నీనిషేధముచేయ నావళ్యక 

మయ్యొననియు దీన నయుగాగముము గామి నించుక్కుతోడం గూడి 'నిరించు.నుతించు. 

-సుతించనియే రూపము . లేర్పడుననియు (గృహింపవలయును, 68 సూ త్రము ధాకువున 

కనునధికారసూ తృసంబంధమున నించుగాగమము ఛాతువులశే విధించెడింగాని నామ 

ములకు విధిందదు?"న “నుతి స్తుతి.శయని అనునామవాచకముల కించుక్కు.. పరనుగుణే 

ఫొనంగమిని నించుక్కు పరముగా నామముల కయుగాగమము 64 చే నగుట నాళం 

కించికొని యీని షేధమును 'జేయుటకుం టబ స, క్షియీ యగవడమిని నామంబులకను నిే 

ణము వ్యర్భమై నామ వాచకములకును ఛాతుత్వవివవయం దించుగాగమము గాందగునను 

'నిషయముకు ల్ఞావకచు చేయుననియు దీన ధాతుత్వమును వివశ్నీంచుడు, రితి చే నాను 
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ముల కించుకాగమ మగుటయు నించుక్కు. వరముగా 64 వే నికారాంళము లగువానికి 
నయుగాదేశ వమగుటయుం గుదిలెడింగాన నామంబులకుం గాదనునిచషేధము సార్థకతం 

జెందుననియు నీజ్ఞాపకము చేత నే యను నీ శ్రీంఏినూరివివరణమున కి ప్రాయము. సాను 

ములకును నించుగాగమమగుట జ్ఞావకశిద్ధపయ్యెలాన నుతించు చపదలగువానితోం 

చాటుగ శయనించు పయనించు మొదలగురూవములును “శయన-వయని మొదలగు 
నామములకుం గలుగునని గ్ర హించనది, ఉావసర ర పూర్వములగు నామములకును 12] 

ననుసరించి యాయ యం గ గమము గలుగనగుంగాన. .నట్టి వానికిని నీని షేధమునం జేసీ 
యయుగాగమము గలుగదని యూహింవనగును. దీన “నంస్తుతించు-సన్ను తించు మొద 
లగురూవములే యగనని యెంచునది. [వ చయాణశబ్దభవము పయనమగుట వై కృతమునకు 

నామమునకు నించుక్కు. గాందగుననుట స్పష్ట ముగాన నించుగిష్టధి సమాసమసాధారణ 

మనుట తెల్ల ము. 

సంస్క్యృతంబునకు లఘూపభంబున కించుక్కు. వరంబగునపుడు 

గుణంబగు. ౬౬, 

అ_ఏ-ఓ ఈ మూండును గుణంబులు నాంబడు. బుస్థానికం 
బగు గుణంబు రవరంబయియుండు. సంస్కృత ఛాతూపథలకు ఇండ 

బు - అనువానికి సొరిదిని.ఏ-ట-అర్ -అనునవి యించుక్కు, వరంబగునపు 
డగునని యెజుంగునది, ఛిద్ - ఛేదించు - భిద్ - భేదించు - ఘుహ్ - 
భూోపషించు _ పుష్. - పోషించు - వృష - - వర్షించు - హృవ్. - - హర్షించు, 

టీ. ఛాతువునకని యధి కారము. ఉపదయనం దుదివర్ణ మునకు ముందుండంవర్ష 
మని ముందె యుక్తము లఘూవధంబున కనునది సంస్క్భృతంబున కనుదానికి విశేషణము, 
బిందువులకు ముందుం డెడివియంం జడ్డలకు ముందుండెడివియం దీర్ధ్స ములును గురువులనియం 
నట్టివి గానివి లఘువులనియు ముంచె నిరూపితము, ఉహ యినంగా . తుదివర్డ్య ము, 

నకు ముందున్నదని ముందె యుక్తము, లఘువగు వర్ణ్మ మువథ గాగల సంస్క్యాత 

ఛాతువున కించుక్కుు పరముగా గుణమగువని సూ శ్రార్థము. “అ-వ-టపి అను 
మూడును గుణసంజ్ఞ కములని (శ్రీ ంద నిరదూపీతము, ఈమూ.:టిలోం (గృమముగ బు'కార 

మున క కారమును నికారమున కెకారమును నుకారమున కో కారమును నయ్యుడి, ఈ 

డశ్రందివివరణము ననుసరించి బుకారమునకుం గలుగు గుణాతర మ కారము శే మంత 

మందుంగలది యగుంగాన బుకారమునకు “అర అనునది గుణమగునని గృహించునది, 

ఈప్కక్రియ యంతయు సంస్కృత వ్యాకరణము ను బట్టి మైన దేయనుట తత్చాఠకులకుం 
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చెల్ల ౦. “అఎవ=-పషీ అనున వే గుణసంజ్ఞ కములగుట 'బు-ఇ్ష-డి అనున వే లఘూవథంబున 

కను దాని కర్ణ ములగునని గ్రహిందగును. సారిదిననంగాంి గ్రునుముగా నని యర్థము, 

ఛిద్: __ఇంయుం బోొల్లుద కారమునకుం ముందున్న ఛవర్హ ముమీో.ది యి కారముపధ ఇది 

లఘువు. వ్యంజన సూ ర్వాతరమునకు గురుత్వము గలుగదని ముంజె యు క్షము, ఆఛవర్థ్హ ము 

మీం౭ది యికారమునకు “వీ అనునది గుణముగా ఖేద్ ష-ఇంచు=బేదించు” అని రూవ 

మగును. ఇటే యి కారో వభ సంస్కృత ధాతువుల కెల్ల నించుక్కు. వరముగా గుణమగు 

టను గమనించిఫొనునది, *“ఘుష్ 4ఇంచు”:.. ఇట ఘుకారముమోంది యుకారమునక్షు 
వధకు “ఓ అనునది" గుణముగా “ఫామ్ 1-ఇంచు=ఐఘాోషించు". ఆని రూవమగు. ఇట్లే 
యుకారోవధ సంస్కృత భాతువులకు గుణమగుట నూహించికొనునది. “వృష్ + ఇంచు” 
ఇందు వకారముమోంది వట్సువకు లఘాప్తధకు “అర్” అనునది గుణమోవిధిచేం గా వ్. 
అర్ +-ఇంచుజవర్షి ౦చు” అని రూవమనును, ఇట్లే తక్కినబు కారోవధములకు ' గుణమగుట 
నూపషాంచునది, బుకారము వార్టుపై వృట్భు 5) వరూవముగ. నుండుననుట స్పష్టము, ఇట్లు 

సంస్కృత ధాతువులకు. 'దెలుంగున సణంపననని శాసించుటకం టెం బ్రాబీనులవలె స సం 

సత వ్యాకృతిచే సగుణం బై నదాని నే గ్ర హించి యించుక్కును సాకు టుచితమని 

నోంవెడి. కాని యీకి క్రిందివిభుల చేనగు గణము గానీ రూవములు సిద్ధిం నవకాళము 
లేమి నట్టు గ హింపలే దిన తోంవెడి, కాని యాపతీమునను గుణ'వె వైకల్పికని వే మేధశాస్త్రము 
లుండినం జాలునని. చెవ్ననగు. ' 

స్వృృశికి గుణంబు విభాషనగు. ౬౩౭. 

. స్పర్శించు. - స్ప ృశించు. 

టీ. స్పృశియను సంస్కృత ధాతువునందలి యువభధాభూతంబైన బుకారమునక్టు 
గుణము వికల్పముగ నగును. స్పృృళ్ :--ఇట శవర్థ మునకు ముందున్న వవర్ణో శ్తరవ రీ 
యగు బుకారము లఘూవధము. కాన డీనికిం బూర్వవిధి చే నిత్యముగ ఆర్? అనునవి 
గుణము గావలసియుండ సీవిధిచే. వికల్పముగ6 గ గుణము గల్లి నవమీ మున 'న్పొళఅర్ ఇ 

కొ.ఇంచు= =స్పర్శ్మించు అనియు గుణము గానివమీమున ' స్పీక్ ఇంచుఎన్నృరించు 
అనియు రూవములగును, నిక్టముగ గుణము ప్రాప్తింప వీసా శ్ర మారబ్ధమయ్యెననుట 
తెల్ల ము. 

లిఖ భుజ రుచ కృశంబులకో గుణంబు చేద ౬౮, 
| 'లిఖంచు. భుజించు-రుచించు. -కృశించు, కుచథాతునునకు గుణంబు 
లేదని యొకండు వక్కాాణం చె నది (గా గ్రాహ్యంబు గాదు, 
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టీ, “రిఖ-భుజ- రుచ-కృ శం” అను భాతువుల లఘూపధలకు, “ఇ_-ఊ-బుి అను 

వానికి 64 చే గుణంబు గలుగదని సూత్రార్థ ము, కాన నించుక్కుతోం గలియుటం బేనీ 

“లిఖంచ్రు కృళించు" మొదలగురూవములే గాని “లేఖించుు, కర్ళించు” “మొదలగు రూవ 

ములు గలుగవని గ్ర హించునది. వీనితోంబాటుగం గుచధాతువునకును గుణంబు గలుగ 

దని యొక డచెనుగాని కుచించనురీతి (వ యోగము లగవడమి నట్లనుట యసంగతమని 

కుచ ధాతువునకను నీ క్ర ౦దివివరణమున కళిప్రాయము, కాని *నంకుచించె' ననువ్ర్యయో 

ము సంకుసాల నృసీంహాక వివిరచిత కవికర్ధ్య రసాయనమునం గాననగుటచేతను నంకో 

చించని బహుళ వ వ్ర యోగదృష్టమగుటచేతను,. గుచధాతువు సోవనర్ణ మగునపుడు గుణాము 

వికల్చ్బముగ6 గాందగుననుట యుచితమని గుహింపందగు, 

సృజికి ని రీతిని గుణంబు లేదు. జా, 

 చతుర్తుఖుండు వ్రజలను సృజించె. అతండు విషయంబుల 

విసర్జిం చె. .- 

టీ. సృజ్ ఛాతువునకుం బుట్టించుట యనునర్భ మున గుణము 64 చే నగునది 

గలుగదని యర్థము, చతుర్తుఖుండు చ జలను సృజించెను”: వా ఇట నృ జి ధాతు వునకుం 

బుట్టించుట యర ముగాన లఘావథంబసు బుకారమునకు “ఆర్” అని గుణము గాలే 

దనియుం గాన సృజించనురూవ మేగాని సర్టిం చనురూవము గలుగదనియు గ హాం చునది. 

పుట్టించుట యనునర్థమున చె యనుటంచేని ఛాతువు సోవసర్హ మై పుట్టించుట గాక యుత 

రార్భముల? చెలుపునపుడు గుణము గలుగనగుంగాన విషయంబుల విసర్టించె నిత్యాదు 

లందు వవూర్వక సృజధాతువునకు విడుచుట యర్థ్శ మగుట వే గుణము (అర్ గలిగి 

“విసర్టించె ననురూవము గలిగెడునని గ హిరిచునది. “కసూ త్ర మునందును, 67 నందును, 

నిదంతములుగ ఛాతువుల నిశ్లేశించుటన్ ధాతునిశేశమున హూ స్వే కారముగాని తివ్వు గాని 

గలుగునను. పాణినీయవ ద్ధతియే యాధారమని యెన్నునది. అక్వముతా నిర్దివ్హ మైన 

నుచ్చారణార్భ ము నిల్బంచడెనని (గృహించునది. , ఈగు ణవృద్ధి ని మేధవి ఛాననందర్భ 

నవళోబల పండి లీయమూలక ము. 

సర్వంబునకుం శ్రే చేరణంబునం ధించుక్కగు, 20. 

వచింవించు - వచింవించు - ఆన్ఫలీింవించు _ వండించు - పండించు. 

టీ, “ఇంచు గాగ మో జోశ్చు” అనునది మూలము. సంన్కతసమ- దేశ్య ధాతు 

అలో అల i | క 9 ' a ew ళ్ సమాహామన శెల్లం | బ్రేరణమున ఇంచుక్ ' అనునదాగమముగ నగునని సూ శ్రార్థము. 
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సర్వంబున కనుటంచేసీ యెల్ల ధాతువుల కనునర్థము గలిగాడి, సంస్క్భృతంబున కంగ 
లాదుల కించుక్కు "లేక వ (ద్ర యోగము శేమిసీ వానికి6 శ్ర రణనున నగు నించుక్కు_ 

స్వార్థ మునవైన యించుక నకుం దరువాత నున్న టే యససననియు నంగలాద్యన్యము 

లగు తెలుంగు ధాతు వులకు బ్రేరణమున మాత్ర, మే యించుక్కగుట నొక్క-యించుక్కే.. 

ేరణరూపముల. దోంచుననియు గ్రహించి యీక్రి ందిరూవముల ప స్మక్రియను గమ 

నించునది. పప్రేరణమనం చేయుట యని యర్థము. పేచెంచుట: ఇటు క్ ధాతువునకు 

68 చే నించుప్యు. స్వార్థమునం గాం బచించని యు నీ విధిచే వండింపంజేయుట యను 

నర్భమున నించుక్కు.. గా 7 చే స్వా స్టెంచుక్చ కారమునకుం బత్వము గలుగ బచింవిం 

చనీయు రూపము లగును, ఇళ్లే వచింపీంచనురూ బమును వచధాతువునుండి గలుగుటను 

గమనించునది, ఆవుల: = యంగలాదిగాన దీనిస్వా ర్థేంచ్చు గ్రూవమగు నానులించను 

దానిమోంద నావులింవం జేయుట యను ప్రేరణమున నీవిధిచే నించుక్కు. గలుగ 87 చే 

స్వాన్థేంచుక్చ కారమునకుC బత్వయమె యావ్రలింపించనుకూవ ము గలి గను, వండుథాతు 

వున కీవిధిశేం బ్రేరణమున నించుక్కు, గా “వండు 4-ఇంచు=వండిం చుఅని రూవమయ్యెను, 

వండ; జేయుట. యని యర్థము, ఇటే వండుధాతువున కించుక్కు.. గాం బండించనురూవ 

మేర్పడును. ప్రేరణమనంగా నొకవ్య క్తి చేలొకన్య చే నొక్రదాని చేయించుట యనుట 

స్పష్టము. 

రంజాదుల యించుక్సకారంబునకు నభిందుకంబున కప్రేరణంబున 

ద్విరుక్రలకారంబగు. ౭౧. 

రంజిల్లు భానిలు-వరిల్లు-నిలనీల్లు- రా జిల్లు. ఈయా దేశ యోగం 
cn య pn cr) ౮) 

బున భీచాదు లక ర్షకంబులగు. 'భీఏల్లు-కంపిల్లు-సంధిల్లు, 

టీ 'రంజ్? మొదలగుధాతుపుల స్వాన్జేంచుక్కునందలి బిందువుతోడి చకార 

మునకు (౦చ్) ద్విత్వయుతమగు ల కారము త్త! అనునదా చేశ మగునని సూత్రార్థము. 

ప్రేరణమునం గాదనుటం జేసీ యీద్విత్వల "కారము స్వాన్టేంచుక్కునకే గాని ప్రేరణ్ంక్థః 

మగు నించుక్కు_నకుం గాదనుట స్పస్థము. రంజిల్లు:-రంజిం చను 683 చే నైన యించు 

కు-తోడిరూవమునందలి యించుక్కునకు సంబంధించిన “ంచ్ 'అనుభాగమునకు 'ల్ల్” 

అనున దీవిధిచేం గలం “రంజ్ ఇఇ గల్స్ + ఉ=రంజిల్లుఅనురూవము గలిగె. ఇంచుక్కు. 

నండలి బిందువుతోేడి చ కారమునేకే "ల్స్ "అనునది యాచేశమగు ననుటం జేసీ “యిం 

చుక్కు_నందలి చువర్శ్యముమింది యు కారము శేషించుననియు నాబేశమగు "ల్స్ * అనున 

దాయుంకారమును. గూడి “ల్ల అనుకూవము నందుననియు గ్రహించందగును.. ఇటే 
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భాసిల్లు మొదలగువాని పక్రియ నూహించికొనునది. ఇది నిత్యవిధి యగుటంజేసీ యా 

విధిచే ద్విరు క్తల కార మునం బెడుధాతువులకు స్వార్థమున 'రంజీంచు-భాసీంచుఅనురీతి 

నించుక్కుతోడి రూపములు గలుగవనియు నిత్యముగ ద్విరుక్తలకారరూవములే యమరు 
ననియు నించుక్కుతోడి రూపములు వీనికి మోందిస్తూ తము ననుసరించి ్రేరణమున 

మాత్ర, మే పౌసంగుననియు దాన రంజిల్లను ద్విరే కల కారముతోడి రూపములు స్వార్థ 

మున మ్రైనవనియం రంజించను నించుహ్రూనములు _ శ్ర్రేరణమున వైనవనియం _ భేదమును 

గమనించుచు నర్భ భేదమును గూడ నూహీించికొనునది. ఈద్విరు క్షల కారము ఛాతువు 

లకు స్వార్థమున మై సకర్శకముల నకర కములుగ నూర్చునని యీాయా దేశయోగమున 

నను నీ క్రిందివివరణమున కళిప్రాయ మను. 'భేదిల్లు:---'ఖిఏర్ “అను నీథాతువు సంస్కృత 

మున సకర్త్మకంబయం్య ద్విరుక్తల కారా దేశమునం చేసి తెలం(గున నకర్శకం బయ్యెను. 

కొనంతేటం 'దౌబ ద్దలయ్యెనని యర్థము. సింపథాతు వకర్శకంబ గాన నడి యట్టగుట 

సహజంబ,. సంధిల్లు:-—65 సూ త్రృజ్ఞూబక ముంబట్టి నంధియను నామువాచక మునకు స్వార్థ 

మున ఛాతుకష్టవివక&ీయం దించుకు,.గా సంధిరచనురూప మేర్పడి యీావిధిచే నిత్యముగ 

ధ్విరు క్షల క*రా దేశ నుగుట సంధిల్లుననురూవము గలిగాంగాన నిదియు నకర్మకమయ్యొనని 

యెటుంగునది. ఈద్విరు క్తల కారరూవములు ౫ ర్హృసిస్టమగువ్యా పారమునే తెలి పెడిగాన 

“కరము సంధి'ల్లె-శిల భేదిలె-మది కంపీల్ణే మొదలగుచోటులందుం గార్భము తనకుం 

దా (నయముగ గుదిక్కె జాయి తనకు ద" ద్రైద్దబయ్యె, మనను తేనకుం దొంగదలె నను 

నర్ధమె గలుగుటం జేసీ యవి యకర కములె యగునని గ్రృహించునది, ఈద్విరు క్షలకార 

మునంబేసీ నకర్మ్శ కములంను నకర్శ ము లగుననుటం జేసీ య ట్లకర్శ కములుగాందగు వానిశే 

యాయాగమంచెగుననియు నట్టయ్యును వర్మి ౦చు-ఉదయించు - అ స్పమించు మొదలగు 

నకర్శ ములకు గాదనియంం చాన లమ్యునుసారమున నీద్విరు క కలకారనును గూర్పవలె 

ననియు శ్ హింవందగును, “రంజతి ఘట్యా దీనాం బిందోశ్చ స్యావి లావుధ భవతః 

అనునది మూలము. “తతో శ్రా ,భయోర్భవే దెళో లకార ఇతి శేచనిఅను నాధర్వణజము 

ననుసరించి ద్విరు క్షలకారమున నొకదానికి లోవ మక్క-టాదులలో నేని చేర్చి సాధించి 

“నంధిలు= భేధిలు? అనుమొదలగురూవములను సాధించికొనందగును, ఇందుల కచేకకవి 

చ యోగములు గలవు. 

ఇంచుక్కు. పరంబగునపుడు రంజూదుల యించుక్కునకు 

లోపంబగు. 8౨, 

లాబేశంబున కపవాదంబు. రంజించు = ఖేదించు - సంధించు: 



444 బొలపహ్యాకరణము 

టి 'న తు ణౌ భవేశ్చ లోపో ణ్యర్టే యో వర్తతే వశే శస్మికో” అనునది 
మూలము. 70 చే రంజాదులకు: బ్రేరణమున నగు నించుక్కు. పరముగా వానిస్వార్థేం 

చుక్కునకు' ర8ి చే వైనదానికి నిత్యముగ లోవమగును. ద్విరు క్షలకారాదేశము నందం 

దగు ధాతువులమోింద స్వార్గడే చ్రేరణోంచుక్కులు రెండు నుండుటయు స్వా శ్థేంచుక్కు. నకు 

“ల్ "అనునది గాని చానిచ కారమునకుం బత్వముగాని కలుగుటయు సంభవింపేవని భావము, 

ఫూర్వసూ త్రము చే స్వా గ్థేంచుక్కు_నకు ద్విరు క్షల కారా దేశము ప్రా ప్పీంచుచుండ నాని 

కవ వాదముగ నీలోపమువిధింవంబడియెంగాన ద్విరుక్తల కారరూపమువైం బ్రేర ణేంచుక్కు 

చూవట్టుట యు నించుక్కుమోంద  నించుక్కు గలుగుటయు సంభవింపవని లా దేశంబున 

కపవాదమను నీ క్రీందివివరణమున కళ్ళిప్తాయము. రంజించుః.రంజభథా తువునకు రీతి చే 

నించుక్కు. స్వార్థమునం గా 'రంజిం'చని యుండును. పిదప 70 చేం బ్రేరణమున నించు , 

క్కు. గారంజించు శా బ్రంచుఅని యగును, ఇపుడు ౯1 చే మొదటి యించుక్క్కునకు 

ద్విరు క్తలకారా దేశము గావలసీయుంన్నది. కాలా .నీవిధిచే ద్విరుక్త్ష కల కారా దేశమునకు 

బాధకముగా ద్విరు క్తలకారా దేశ మునందందగు నించుక్కు.న కంతకును లోవమోశా స త్ర ము, 

విధింబెడింగాన నిది ఫూర్వసూ త్ర ప్రా ఫమగు లకారద్వయా దేశమున కపవాదమానుట. 

పొసంగెనని గ్ర, పొంచునది. దీన సషటేయించు క్కీవిధి చే లోపింవ నొక్క_ప్రరణమున 

నైన యించుక్కుతోడి రూవములే “రంజించు = భేదించు"అనునవియే (శ్రేరణమున నగు 
నని (గృహింపవలయును. స్వర్గమున వీనికి ద్విరుక్తల కారరూవములును బ్రేరణమున 

నించుక్కుతోడిరూపములును నగునని ఫలితము, 

చుగాగముం చాచ్చికంబున కసంయు క్రనలడరాంతంబునకుం 

గ్రైరణంబున బహుళంబుగానగు. ౭౩. 

వూను-వూనుచు-పూనించు. లేలు-తేలుచు. తేలించు. మగుడు . 

మగుడుచు - మగిడించు. కుదురు - కుదురుచు - కుదిరించు. విను-వినుచు. 

వత్యుమాణంబు పుగాగమంబు - వినిపించు. బావాుుళకంబు చేం గొన్నిం 

టికి జుగాగమంబు లేదో - అను-అనివీంచు. తిను-తినిపించు. కను- 

కనిపించు. దీని యత్వంబునకు దీర్హ దీర ంబునగు _ కానివీంచు. 

టీ. సంయుక్షములు గాని 'న.ల-డరి అను వర్గములు తుదిని గల యచ్చ 
తెలుంగు ధాతువులకుం ట్రే రణమున “చుక అనునది బవంళముగ నగునని సూశ్రార్థము. 

చుక్ అనునది కశారమపోవువ్ర త్యయముగాన నిది పకృతి కంతాగనుం బసేననుట 
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స్పష్టము. ఆచ్చికమున కనుటంశేసీ సంస్కృత ధాతువులకుం 'బ్రేరణమున నించుక్కే_ గాని 

చుగాగమము గాదని తెలియునది, బహుళ మనుటంజేసి యాచ్చికమునకు సాధారణ 

ముగ నించుక్కుు గాని చుక్కుగాని ప్రేరణమున6 గాందగుననుట స్పష్టము, ఫూను;---ఖది 

యాచ్చిక ధాతువును నసంయు క్షమును నగుట నీవిధి వేం బ్రేరణమునం జుక్కుం గలిగిన 

బూనుచనియు, నించుక్కు గలిగిన (70 చే ఫూనించనియం రూపము లగును. ఇళ్లే 

తక్కుంగల యుదావారణము లూవ్యాము. బహుళ మనుటంబేసీ యను కను తిను విను 

మొదలగు నాచ్చిక ధాతువు లనంయు క్ష నాంతంబు లయ్యును బ్రేరణమున 70 చే 

నించుగాగమమునేగాని చుగాగమము నీవిధివే నండంజాలవనియు దాన వీసకి 78 చే 

పుగాగమంబును రర5్ చే నిళత్వమును గా “పనుపు + ఇం చుజ=వినిపీంచు* అనురీతి రూవములే 

గలుగుననియు చాహుళొకంబుచే నను నీ క్ర,0దివివవగామున కథి ప్రాయము. ..వ్యుమాణ 

నునం జెప్పంబో వుసూత్రముచే నగునడనుప. 75 నూక్రనుని తొత్సర్యము, బొహుళోక 

మన బహుళత్వము బసహుళేముగనగుట యని భావము. we చుగాగముము నందందగని 

యాచ్చికముల కించుక్కు 70 చేం గూర్చి ్రేరణమున 7రచేం బుగాగమమును జేయుచు 

నను కను మొదలగు వానికి రూవములను సాధిం చుకొనందగును. కనుభాతునవునను6 బ్రేరణ 

మున క కారముమోంది యత్తునకు దీర మును దీనియ త్వంబునకను లతణకర్త పశరణము 

ననుసరించి కూర్చి “కను ఇఇంచుజ=కను ప్ర 4 ఇంచుజ కాను + పు + ఇంచుజకొన “ఫు 1 

ఇంచు= కానిపించు* అనురీతిని బ్రత్రయం గమనించుచు సిద్ధయాపముల గవనించునది. 

ఆచ్చిక ధాతువుల యనాదియుక్వమున కిత్వము రిల్ చే నగుటను గమనించుకొనునది. 

దీన మగిడించు-కుదిరించు-అనిపించు ముడలగువొని యందలి గ_ర-న మొదలగువాని 

మాంది యిత్వ్వము రన్ చే నై నదనుట స్పష్ట్రమయ్యుఢడి. లతణము ననుసరించి గలుగవలసీ 

వచ్చినను గొన్నింటి కన్వాదులకుం గాకుండుట బహుళ గ్రవాణఫలమనుట 'తెల్లము 

77 వేం గానిపించనునపుడు దీర్ణ ము గాఃదగుంగాన, నది బహుళఫలము గాంజాలదు, 

అట్లు పుగాగమంబును మాన్వాదులకగు. ౭౪ 

మాను-మానుష్ర-నూనుచు, మను. నునుసు-నునుచు. బావాళ 

కంబున దీని కించుక్కు, లేదు. | 

టి, పూర్వసూ త్ర _క్షమగురీతిని బ్రేరణమున నసంయు క్ష నాంతేములగు మాను 

మొదలగుభాతువులకు బహుళ ముగ “పుక్* అనునది యాగమముగ నగునని సూత్రార్థము, 

“మాను = పు=మానుప్రు అని ప్రుగాగమం బగునపుడు రూవమగు. బహుళేముగ .'నగున 

దగుటం బుగాగమము గానీచో నసంయం క్త నాంతమగు దీనికిం బూర్వవిధి బేం. బుక్కు 
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్రేరణమునంగా “మాను చయ=మానుచు” అని రూపనుగును. ఇదియు బహుళమగుటం 

కున్న నించుకుు.. 70 చేయగా ?8చే 'మానిపించు, మానింిచని యగును, ఇట్లే మను. 

థాతువునకుం జుక్పుగాగములచే “మనుచు.-మనుపు” అనురూవడయ మగుటను గమ 

నించునది. దీనికించుక్కు, చుక్పు గాగములయభావముననై న మనించని గావలసివచ్చును, 

అట్టిరూపము వయో గావ సీద్ధమగుటం జేసి యిందుశై 78 నూూత్రమునుండి యనువృ క్త 

మైన బహుళ వదముట్టిరూవమును గాకుండ నడ్డునని బాహుళకంబుచే నన సీ క్రిందినివరణ: 

మున కళ్సిప్ఫా పాయము. నూ న్వాదులున్వంతములని సాద్భశ్యమునుబట్టి గ్ర, గ హించునది. 

చుక్ళువర్లంబులు పరంబు లగునవు పు డిత్వంబున 

కుత్ఫంబగు. రి, 

టీ. ప్రేరణమున నగు చుక్పువర్భములు వరములుగాం దత్వూర్షమున నున్న 

యికారమున కుకారమగునని సూత్రార్థ ము.కలియు ₹- పుజకలుపుఎబిగియు 1 చుజబిగుపు” 

'మొదలగువానియందు6 దరువాతి సూత్ర, ముచేం జుక్పు గాగముములు పరములుగాం గడ 

వ్రాయి లోషింపం బ్రైరణార్థకము లై న యాచుక్పుగాగముములకు ముందున్న థాతువు 

నిళ్వమున కుత్వ మీవిధిచే నై వెరూవము లేర్పడెనని గపించునది. 

అట్లు చుక్చుగాగవమంబు లడంగ్యాది మాయ్యాదులకగు నగు-నో 

వానికడ వ్రాలు లోవించు. ౭౬, 

అడగు _ అడంచు-అడంగించు. మాయు - మాపు - మాయించు. 

అడంగు-క రంగు-క లంగు-నలంగు- 9 త్యాదులడం గాషదులు. మాయు-%డు 

గు-కడ చు-కుడుచు-బిగియు-ఇ త్యాదులు మాయ్య్యాదులు. ఆంగు వళ్ళ 

తు లుభయగణంబులు. బాహుళకంబునం జేసీ కొన్నింటి కించుక్పు 

క్పుగాగ మంబులు మూండును గొన్నింటి కందు యథాసంభవముగా 

రెండును గొ'న్నింటి కొక్క_టియు నగునని యెటుంగునది. ఆంగు-.ఆంచు- 

ఆ(పు-ఆయించు.. ేంగు-లేంచు- లేంపవు- రేగించు. పాయు-పాచు-పాపు. 

విలుగు - విలుచు. చూచు - చూపు. నేరుచు-నేరువు. మేయు-మేవు. 

"లేచు - లేవు. కలియు-కలువు, తడియు-తడువు. తెలియు _ కెలుపు. 

ఇత్యాదు లెటుంగునది, 

టీ. వూర్వనూ క్ర ద్వయమునం తేవృంబడినరీతిని బవుళముగ నడంగు మొదలగు 
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వానికి. జుక్కు_ను మాయుమొదలగు వానికి పుక్కును త్తే రణమున నగుననియు నప్రుడడం 

గ్వాదులయు మాయ్వాాదులయు తుదియత్షరమునకు లోవము నిత్యముగ నగుననియం 
WE: రధము. చుక్పుగాగమములు వరములగునపుడె యనుటం బేన్సీ యించుక్కు. వరనుగు 

పుడు కడన్రాలంనకు లోభము గలుగదని గ్ర హీంకపందగను, ఆడంగు శ చు: చుక్కు_ జర 

ముగా నువర్ణేముకుదిన్రాలు లోపింవ నదంచని" రూవమగును, గువర్ణము లోపం చుడు 

శేషించిన యర్థబిందువు చువర్హ్శమునకు ముందు సంజ్ఞ 16 ననుసరించి యుండునని యెంచు 

నది. చుక్కు_గాకున్న 70 చే నించుక్కు. గలిగి యడంగించని యగును, “మాయు + ప్రజ 

మాఫ్ట అని కడవ్రాలు లోపీంచంగా నీరూవ మేర్పడెను. ఇళ్లే తుదివ్రాయిలోవ ము కరంగన 

మొదలగు వాని కూవ్యాము. ఈ క్రింద నిరూపితములై న యాంసమొదలగు ధాతువు 
లడంగ్వాదులలోను మాయా్వాదులలోను గూడం జేరునవగుంగాన నడంగ్వాదులంద్యం 
జుక్క్కును మాయా్వాదులందు. బుక్కు.ను బొందునని యొఅుంగునది. 75 నుండి డ్ర్ మ 

ముగ బహుళీవద మనువ _ర్హింవంబడు చున్న ది గాన నచ్ధానిం జేసీ కొన్ని ధాతువుల కించుత్న 

కు గాగమములును మూండును గొన్నింటి కామూ టిలో చెవి యర్హ్యములైన నీవియు 

నగునని యీ క్రి ందివివరణమునకు బాహుళకంబునం జేసీ యను దానికర ము. (వయోగాను 

సారముగం క్ర రణార్భక వ త్యయ ములనించుక్సుక్చు గాగమముల ధాతువులకుంగూర్చికొన 

వ లెనుగాని స్యూక్ర వాల ననుసరించి య ర్హ్మత తోంజెడింగ దా యని యెల్ల వాని శకెల్ల వానిని 

గార్ప రాదని గ్ర గ హేీంచునది. ప్రేరణార్థకములగు నించుక్పుక్పు గాగమములఖభో మూంటి 

నందందను వానిన్” గ్రచుముగ 70-76 లలోం జేర్చి 70 చే నించుక్కును 76 చే నడం 

శాాదులం జేర్చి "ముక్కును మాయ్య్వాదులం జేర్చి పుక్కును గూర్చుళొనవ లెననియు 

ఇిండిటినందదగువానిని ని వ్రాసినవ, కార మాయావిధులందుం చేర్చి చేసికొనవలె 

ననియు ఛొక్క_దానిచే యందందను వానేని యథార్హ్యముగ నొక్క_విధియందు మాక మే 

చేర్చికొనవలయుననియు దాత్సర్యము. ఆలు: దీని కించుక్చుగాగవాములం బేసి సం 

చు-ఆంచు-ఆంపుీ అను మూండును 70.76 లచే నగునని గృహించునది. ఇట్లే రూవత్రి, 

తయము నరేంగుధాతువున కూహ్యము. పాయు:లాచదీని కించుక్కు. గామిం జుక్పుగాగమ 

ములు 76 చే నడంగాషదులం జేర్చుటం జుక్కుును మాయారదులం బేర్చుటం బుకుు.ను 

గాం బాచు పాప్ర రూపము లగునని యొయింగునది, పొయించనిమా త్ర, ము గాదు. ఇట్లే 

వియిగు ధాతువున కొక్క చుక్కే. చ్రేరణమున నగుంగాన నియుచనియే 3 యగు, ఈరీతిగనే 

తక్కినచూ-చు మొదలగుథాతువు “శడింటికిని బుగాగమమె యగుంగాన నంత్యాతర 

5 వంబు చేం జూపు మొదలగునవి గలుగునని గృహించునది, ఈరీతిని యథోచితముగ 

ట్రే రణరూవముల సాధించుకొనునది, 
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ఇంచుక్పుక్పుగాగవముంబులు పరంబు లగునపు డాగమాచేశ 

లోవంబులు సెక్కు.ణిజంగులం గానంబడియొడి. ౭౭. 

అగు-కావించు. వచ్చు- రావించు-రప్బించు.విన్న పము-విన్న వించు, 

మోంకాలు-మోణశరించు, శేక - శేకరించు. వలవ-పలవరించు-వలవించు 
ఆల - ఆలకించు = ఆలించు. వక ఠశా-వ,కగాలించు, నొచ్చు - నొంచు- 

నొప్పించు. ఉండు _ ఉనుచు - ఉంచు, డిగు-డించు.డిగించు. పెరుగు- 

నుచు. వెంచు, తునుంగు-త్రుంచు. మునుంగు - ముంచు - మునుచు. 

మొగుడు-మొగుడుచు_ మొగుచు-మోడుచు - మొగిడించు. చొచ్చు. 

చొనుపు- చొవ్బీంచు. చినుంగు-చించు- చింపు. ల్రెగు- ల్రైంచు- ల్రైంవు. తిరు 

గుంతివ తిప్పు, చచ్చు-చంపు. నిలుచు. నిలువరించు. నిలుపు. కాను. కొలుపు, 

పోవ వుచ్చు-వనుచు- పంచు-వనుపు- వంపు-అను చు.అంచు-అనుప్పు-_ -అంపు. 

అను పయు_కంబగు. పోవ్రనకుం బుచ్చుమా త్రం౦బగు- మోసపోవు- 

మోసపుచ్చు-ఇ త్యాదు లెటుంగునది. 

టీ, చ్రేరణమున నగు నించుక్చుక్చుగాగమములు వరములగు చుండ ఛాతువులకుం 

గొన్నివర్ణ ము లధికముగ6 గల్లుటయుం గొన్ని వర్ష ములకుం గొన్ని వర్ణ ము లా దేశ ములుగ 

నగుటయు? గొన్ని వర్ణములు లోపించుటయు నగునని నూత్రార్థము, ఆగు:-దీని కించుక్కు 

70చే వైనది వరముగా నిత్యముగ్య “కావ్” అనునది యాచేశమయ్యెను. ఇట్టే వచ్చు 

థాతువున కించుక్కు_ వరముగా “రావ్-రవ్స్” అనునవాదేశము లయను. విన్న వించు:- 

విన్న పమను నామమునకు 6 న్యూత్రమునందలి జ్ఞాపకము చేత ధాతుత్వవివమీయం దించు 

గాగమము రితి చేం గా'నది పరమగు చుండ నందలి వకారమునకు వకారమా దేశమయ్యెను, 

"మోంకాలను నామమునకు ధాతుత్వవివతీయం దించుక్కు. గాం గాలనుదానికి “కర్” 

అనునది యాదేశమై "మోంకరించనురూవ మయ్యెను, శేకనునామమున కించుక్కుు వర 

ము?” రి: అనునదంతాగమం బగిటం గేకరించని యయ్యును. ఇళ్లే వలవను నామము 

నకం బలవరించను రూవమేర్చ్పడెను. రి అనునదంతాగమము -7ాకున్న నించుక్కు 
తోడం బలవించనియే రూవమగుననుట స్పష్టము, “ఆలి అనునామమున కించుక్కు_ వర 

ముగా క” అనునదంతాగమంబై న “ఆలకించు అసియుం గాకున్న “ఆలించు అనియు 

రూవములగును, “పృక్క అనునామమునకు రితిచే నంగలాది యగుట మైన యించుక్కు 

పరముగా ల్’ అసనదంతాగమ ముగ సీవిధిచే సిద్ధింప 'దృక్కలించు”. అని-. యగును. 
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“వొ చ్చు” ఈభాతువునకు 70 చేం బ్రేరణమున వెన యించుక్కుూ పరముగా ద్విత్వచ 

కారములో నొకదానికి లోవంబును లు ప్పశేషంబగు దానికిముందు బిందువునుగా నొంచ 

నియు, ద్విత్వచ కారమునకు ద్విత్వవకార మా జేశము గా నొప్పించనియు రూవములగునుం 

“ఉండు. ఈధాతువునకుం బ్రేరణమున 78 వేమైన చుక్క పరముగా ధాతువునందలి 

“ండు అనుభాగమునకు “ను అనునది యాచేశ మిీవిధిచేం గా నునుచనియు నొక్క 

డులోవమే యైన నుంచనియు రూవములగును, “డిగు దీని కించుక్కువరముగా నంతిమా 

త్షరలోవంచై యవదాదిస్వరసంధి యగుట డించనియు, నంతిమాతరముతోడ నించుక్కు 
కలియుటం చేసీ డిగించనియు రూవములగును. “పెరుగు” దీని కించుక్కు. వరముగా “రీ 

ఆనువర్ల మునకు నువర్ణ ంబై నం బెనుచనియు, దానికి బిందువెనం బెంచనియు రూపము 

లేర్నడును. “తునుంగు" ఇంచుక్కు.పరముగా నంతిమాతరలోేపమును శేషించిన నువర్ధ 

మునకు బిందువును తవర్థ్య మునకు చేఫాగనుంబును సీవిధిచేం గా “షతుంచు” అని రూవ 

మగును. ఇట్టే మునుంగుధాతువున కంతి మాతరలోవమును నువర్ణమునకు బిందువును గా 

“మునుచు-ముంచు” అనురూవములు గలుగును. మొగుడు ధాతువునకుం జుక్కు పరముగా 

మొగుడుచనియం నంతిమాతరలోవంబైన  మొగుచనియును నంతిమాతరలోవం 

బుతోంబాటుగ నాదిమవర్ధ్యము దీ శ్రంలెన మోడుచనియు నించుక్కు 70 చేవైన 

గవర్ష ము నుత్వమున_ కిత్వ మివిధిచే నై మొగిడించనియు రూవములగును. చొచ్చు 

భఛాతువునకుం బుక్కు, వరముగా “చ్చు” అనుదానికి 'నీ అనునదా దేశముగా 'చొనుపు” 

అనియు 70 చేనైన యించుక్కు. పరముగా “ప్పి అనున దా దేశమైనం “చొప్పించు 

అనియు రూవములగును. “చినుంగు” దీనికి? జుక్కు. వరముగాను బుక్కు. వరముగాను 

“నంగి అను భాగమునకు బిందు వాబేశముగాం జించు చింపను రూవద్వ్యయము గలు 

గును. ఇటే తెగుథాతువు గువర్ణమునకుం జాక్పుగాగమములు వరములంూగా గువర్ణ 

మునకు బిందు వీవిధిచే నా చేశము గాం ద్రైంచు త్రైెంవనురూవములు గలుగును, “నిరుగు” 

ఈ క్రియకు బుక్కు. పరముగా నంతిమంబగు “ఊగు” అనుభాగమునకు “వ్” అనున దా దేశ 

మును "ఉగ్ అను భాగమునకుముందటిలేఫము తకారముతో. గలియుటయు ననంగా 

దవర్భ ముమింది యికారము శేఫముమోందికి వచ్చుటయుం గాం ద్రివ్చనురూవ మేర్చ 

డును. చచ్చుధాతువునందలి ద్విశ్వచువర్ణమునకు బిందు వీవిధిచేం గాం బుక్కుతోడం 

జంవనురూవము గలుగును. నిలుచుధాతువున కించుక్కు. వరముగా నంతిమావ్షరమునకు 

“వర్” అనున చాబేశ్రముగా నిలంవరించనియం6 బుక్కు వరముగా నంతిమవర్ణ లోప 

మోవిధిచేం గా నిలంవనియు రూవద్వయమగును. కొనునకుం బుక్కు, పరముగా నువర్థము 

నకు లువర్షృమా దేశవిధివేం. గా “కొలుపు అను రూపమున. పోవుధాతువునకుం జుక్కు 

రగ. 
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పరముగా, నంతిమవర్ణ మునకు “చ్ “వర్ష మాచేశంబును ధాత్వాదివర్థ ము నో కారమున 

కు కారంబును 'గాం బుచ్చనియు6 బోవున కంతకును “వను అనున దాదేశముగాం బను 

చనియు నాచేశంటైన వనునందలి నువర్ణ మునకు దిందువెనం బంచనియు6 బోవున కంతకు 

“అను అనునదాదేశ మైన ననుచనియు నుస్థానమున బిందు వైన నంచనియుం బుక్కు 

వరముగాం బోవునకు ముందటివలె “వను అనున దాదేశమైనం బనువనియు నుస్థాన 

మున బిందు.వైనం బంవనియు, జుక్కు. వరమగునపుడువ లెనే “అను” అనున దాడేశ మైన 

ననుపనియు నువర్ణ మునకు బిందువైన నంవనియు రూపములు గలుగును. ఒక శబ్ద్బమునకుం 

దుదిం జేరిన పోవుధాతువునకుం జుక్పుగాగమములు పరములుగా “పుచ్చు” అనునబే 

యా దేశ మగుంగాని వెని నిరూపించిన “వను-అను అనునవి యా బేశములగుట 

యు నుస్థాన మున. బిందువగుట యు, చొసంగవనియు స్వతం శ్, ముగ నిలువని మణి 

యొకశబ్దముతోం జేరిన పోవుధాతువునకుం బ్రేరణమునం బుచ్చురూవమే గలుగు 
ననియు గావున నే మోసమనునామమునకు వెనుకనుండిన పోవునకు మోసఫుచ్చనియే 

ప్తేరణమున రూప మేర్పడెననియు నను పృయుక్తంబను నీ, క్రింది సూరివివరణమున కి 

ప్రాయము. స్వతంతృముగ చెలయని పోవునకు మోసపుచ్చనురీతి నే ప్రేరణరూవము 

గలుగునని _ తాత్పర్యము. ఇల్లే సూత్తబుద్ధిని నించుక్చుక్పుగాగనుంబులం వరములుగా 

మూల ధాతుదృష్టిని (గోత్తగ్షాన వక్ల్షాగమవర్హా దేశవర్ధలోవవర్ద వికృతుల నితరముల 

కును గమనించికొనునది. ఇట్టించుక్పుక్సు గాగమములం వరములంగా వైన యాగనూ 

జేశలోవములతోడి పరినిష్టితరూపముల మింద లకారములును నసమాపక క్రియా 

వ్రత్యయములును భావార్థ కంది (వృత్యయములును నాయావిధులచే నై యాయా 

రూవము లేర్పడుటను యథార్హ్య ముగ గమనీం చికొనునది, ఇందు “విన్న వము- మో6కాలం- 

జేశుపలవఆల “వృక్క ఆనునవి నామ ఛాతువులగుట 65 (క్రింది జ్ఞవక మునుబట్టి 

యరంగలాదులం జేర్చి ధాతుత్వవివమీయందించు గాగమ మె వేయవ లెననియం విన్న వము 

కోపము మొదలగు వానింబట్టి యించుక్కుు పరముగా మువర్షకలోవము గొన్ని నామ 

ధాతువుల కగుననియుం దక్కు-౦గల వెల్ల ఛాతువులే యగుటం ్రేరణమున నించుక్చు. 

క్పుగాగమము లాయావిధోలచేం (70-78.74-76) గూర్చవ లెననియు (గృహింవవల 

యును, నామ ధాతువులకు 693 చే నించుక్కగాని యన్యము (ప పేరణమునం గాదని 

(గ,హింవవ లెను, ఇట్టాగమా దేశలోపంబు లర్థ సాద్భృశ్యమున విధింపబడెచేగాని సూక్ష్మ 

ముగ బరీశ్నీంవ నాయాధాతువులు స్వతంత్ర ములనియు వ్యవవోరమున వానికిం 

(బ్రైరణార్థ క్షత గుది ననియు గ్రహించుట యను చితము6 గాంజాలదు, 
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అన్వాదుల కించుక్కు. పరంబగునపుడు పుగాగమంబగు 

నూనునకు విభాషనగు. ౭౮ 

అనివించు. అను _ కను _ తిను - విను. మానిపించు - మూనించు* 

టీ. అను మొదలగు న్వంతధాతువులకును మాను ధాతువునకును 70 చే నైన 

ముంచు గాగమము వరముగా న్వంతములకు నిత్యముగను దీర స్ప సొర్వన్వంతమగు మాను 

ఛాతువునకు వికల్పముగను '“పుక్" అనునది చూ+ూగమముగ నోసనని సూత్రార్థము. ఫక్ 

అనునది కకారము పోవునది గాన ధాతువుతుదిని గలుగుననుట స్పష్టము “అని దీనికి 

70 చే నించుక్క_నునది పరముగా నీవిధిచే నిత్యముగం బుగాగమంబును గా 

“అనుషావ్ ఇం చుజు' అనిపించు" అనురూపమగును, నిత్యమనుటం జేసి “యనించు? మొదలగు 

రూవములు గావనుట తెల్లము, ఇళ్లే కను తిను వినులకు “కనిపించుంతినిపించు- వినిపించు" 

అను రూపము లగుటను గమనిం చికొనవ లెను, మానున కీవిధివేం బుగాగమ మించుక్కు 

పరముగానెన మాను౨-ఫు 4ఇంచు=మానిపించనియు నది గానివక్న్షమున నూనించనియుం 

రూపము లగునని (గృహించునది, కనిపించు వినిపించనురూ కములు చ్రేరణార్థక ములుగ 

వ్యవవారమున చేడు విననయ్యెడి, యథార్హ్యముగ నాయాగణములంజేర్చి యాయా 

వాని కాయారూవముల నంపాదిం చునది. పనినంత ర్భావిత మ్రైరణార్థ కములుగ6 బృయో 

గములంబట్టి గ్రపాంపందగును. 

అడ్డాదుల కించుక్కు పరంబగునపుడు గుగాగమంబగో 

నప్పాదులకు విభాషనగు. ౭౯, 

అడ్డము-అడ్డగించు.  అడ్డము-ఓర-చి_త్తము-పంతేము- వెల్ల _బోర_ 

మట్టము - భమ ఇత్యాదులకాగులు, అప్ప - అప్పగించు - ఆస్పించు, 

అప్ప-ఒప్ప-పల్హము- కోపము. 9ని య స్పాదులు. 

టీ. అడ్డ మొదలగు నామ ధాతువులకు రీతి 'చేచైన యించుక్కు. పరమగునపుడు 
నీత్యముగను, అప్ప మొదలగు నామధాతుస్పలకు 63 చే నైన యించుక్కుు పరముగా 

వికల్పముగను “గుక్” అనునది యాగమముగ నగునని సూ త్రార్థము, “గుక్క” కిత్తుగాన 

థాకష్ణంతమున- నాగమముగం జేరుననుట తేణ్ణము; అడ్డము: గీని కించు క్యు వరముగా 

గుగాగమ విధిచేనైన “అడ్డలగ్ + ఇంచు=అడ్డగిం చు” అని రూవమగును. ఇటే యోరగించు 

చిత్తగించు మొదలగు రూపము లోరచిత్తాదినామ ధాతువుల కూవ్యాములు, “అడ్డము” 

అను రీతిని మువర్ణ కాంతమాలంగ ను దొవారిం చిన వానిం బట్టి నావ థాతువులకు రితి చే 
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నించుక్కగునపుడు మువర్ణ కలోవము 'గలుగునని గ్రృహించకతీరదని ముంచె యుక్తము, 

ఆడ్జాదులకు నిత్యమనుటం బేసి యడ్డించను రీతి రూవములు గలుగపనుట స్పష్టము, 

అప్ప మొదలగువానికి *“గుక్ * వికల్పమగుట నది మైనవతమున “అప్ప గొ ఇంచు 

అప్పగించు” అనియు నది గానియెడల “అప్ప 4-ఇ౦ంచుజఅవ్పీంచు" అనియు రూవము 

లగును, ఇటే తక్కుంగలవానికిని గుక్కు_ గలుగుటను గలుగమిని రూవద్వయ 

మూస్యాము. వ్రనకృమగు నెడల నించుక్కుు వరముగా మునర్భ కలోవము కార్యము, 

యథార్హ ముగ నాయాగణములంగూర్చి యాయాధాతువుల కాయారూవముల నంపాః 

దించికొనునది, ఇవి య ప్పాదులనుటంజేసీ యుదావ్భాతములే యస్పాదులుగాని యిది 

యాకృతిగణము గాదనియు నిత్యాదు లజాదులనుటంజేసీ యడ్రాదు లాకృతిగణ 

మనియు గ్ర హించునది. దీన న ప్పాదులలో నిందనిరూపితములగు ధాతువులు చేరవనుట 

స్పష్టము. సూరి యిట్లు నంస్క్భృతలాశణికమార్హ్ల ము వట్టి (వ్యక్రియాసుబోధమునశై 

ధాతు పృఠత్ళ్యయాగమ పర్మ్మవిభాగ వ, దర్శన 'మొనర్చినను దత్వమరయం దత్తదంతములు 

ధాతువులు కొన్ని సహజము లనిభాజ్యములనియుం గొన్ని వర్థాగమాదులం జేనీ యేర్పడిన 

వనియు జెప్పక తప్పదు. (చూ. కో. రా, నంధి) 

అడోడు కూడులడకారంబునకుం జుక్కు. పరంబగు 

నపుడు నేవంబగు. ౮౦. 

ఆడు-ఆరు చు _ఆడించు, ఓడు ఓరుచు-ఓడించు. కూడు-కూరుచు. 

కూడించు. 

టీ. “ఆడు-ఓడు-కూడు” అను భాతువులకు 78 చే వెన చుక్కు పరముగా 
వానితుది డకారమునకు రేఫ మాదేశమగునని సూత్రార్థము.  చుక్కు. గాక 70 చే 

నించుక్కగునేని శేఫాదేశను గాదని గ్రృహించునది. 'ఆడుచు=ఆరుచు; ఓడుఇచు= 

ఓరుచు; కూడుచు=కూరుచు” అని యీరీతిని (బ్బ కియం గమనించునది. ఇంచుక్కైన 

'ఆగుషఇంచు=లడించు” అనియే రూవంబగును. ఇటే తక్కిన ఆంటికి నించుక్కు. వర 

ముగా రూవములగుననుట స్పవ్ట్రము. 'డు” వర్ణము వాలంశమున శే వ్యంజన శేఫం 

బా దేశమగునని గ్రృహింనవ లెను, 

ఛాఢునకుం జుక్పుగాగముంబులును డాకలఘురేఫంబు నగు. ౮౧ 

చెబుచు - చెటువు, 

టీ, ఇెడుభాతువునకుం జుక్కును బుక్కును బర్యాయముగం 'బ్రేరణమున నగు 
ననియు నాచుక్ళు గాగనుములు వరములుగా6 జెడు ఛాతువుతుది డవర్థ్మ మునకు శకట - 



వరి చే దము. 458 శ యా ప స్టే 

కేవ మాదేశమగుననీయు సూశ్రార్ధము. 'వెడుష_ చు=నెలు చు; చెడు శ్లాఫుజబెలుపఫు" అని 

ఇహ్కు క్రియను గమనింపవలెను,  డకారవ్యంజనమునకే శకటరేఫంబగు. దీని కించుక్కు 

7వారాదనుట తెల్లము, 78 వేం జుగాగమంబె గావలసీయుండుట శెండును విధింవ 
తలు సివచ్చెనని యొంచునది, 

వఢునకుం జుక్కును డా కలఘురేఫంబు నగు. ౮౨. 
వజుచు. 

టీ. వడు ధాతువునను6 బ్రేరణమునం జాక్కు_ను జుక్కు_ వరముగా ధాతువు తుది 
తున్న డకారమునకు శకట రేసమును గలుగునని సూత్రార్థము, పూర్వనూ త్ర మున దీనిం 

జాెనిపినం బుగాగమంబును గావ లెనుగానం ద్ర ల్యేకవిధాన మావశ్యకమయ్యొను. 
“ఇందు .చు=వలుచు” అని (సృక్కియ నూహించునది. దీని కించుక్చుగాగమములు గలుగ 

వన్వతు స్పష్టము, తదంతమునకును నీవిధియగుననుట మింది సూత్ర నునుబట్రి స్పప్పము 

వ బ్రపల్లవంబగు వడున కించుక్కు విభావనగు నగువో చాకు 

లఘు'ేఖంబగు. ౮౩. 

వెలువడు - వెలువరించు - వెలువలుచు. చొప్పడు - చొప్ప రించు. 

"చ ెాప్పటుచు, 

టీ, 118 స్యూతృము శబ్దవల్ల వలతోణనిరూవకము. ఒకధాతువునకులాని శబ్ద 
మంనకుంగాని వెటొకధాతువుచేరం యేకభాతువుగ నేర్పడి యందలి వానియర్థ మును 
గాక వేల్ొకయర్థ మును చఊల్పుచో నది శబ్దవల్ల వమని భావము. కొన “జేట్"క్ట 
ఇ్ఞాతువు తుదిని జేరియుండు వడుధాతువునకుం బ్రేరణమున నించుక్కు.. వికల్పముగ 
నగుననియు నాయించుక్కు వరమగుచో నిశ్యముగ ఛాతువుతుది డకారమునకు "రేఫ 
మూ జేశమగుననియు సూత్రార్థము గలిగడి. ఇంచుక్కు. గానివతుమునం బూర్వవిధి'బేం 
కాతన్క_ను నలభఘునేఫాబేశమును గలిగాడి. పూర్వసూత్ర,మువేం దదంతనిధి ననుసరించి 
నిత్య యుగం జుక్కుును నలఘురేఫమును గావలసివచ్చుటచే నీసూూత్ర, మావశ్యక మయ్యె 
నని (గ్ర పించునది. వెలువడు: వెలుంగు--వడు” అను నీశెండు ధాతువులును గలిపి 
చెల్లు యను నిలతణార్భమును బోధించు గాన నిందలి వడు ధాతువు శబ్ద వల్ల వంబయ్యె, 
కాన దీని కిం చుక్కీ_విధి చే వికల్పముగం గా నిత్యముగ నది వరముగ చాకు లఘు 
"రేషుముం గలుగ “వెలువడు +.ఇంచుజ వెలువరించు" అనురూవ  మేర్పడెను. పాక 
బా జేశము నిత్యముగ నయ్యెను, ఇంచుక్కుు గానివష మున బూర్వనూ త్రము చేయ 
జాకప ప్రా-ను నలఘునేఫముగా వెలువడు + చుజవెలువలుచి అనురూవ మేర్పడును,. 
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ఇటే 'వొవ్వ+వడుజచొవ్చడుి అనురీతిని జొవ్బను డానింగూడి' శబ్బపల్లవంటైన 
వడుధాతువునకు విభామగ నించుక్కు_ను శేఫా దేశము నిత్యముగను నీవిధిచేం గాం 
జొచ్చరించనియుంం బూర్వస్మూ త, ము చేం జాక్కు_ను నలఘురేఫమును ౫6 జొచ్చటు. 
చనియు రూవములగుటను గమనిం చికొనునది. 

సరణంబునం ధించుక్కు.మో(ద' నించుక్కు లేదు. ౮౮౪. 

వ్రటనుటం చేసీ వైర ణార్థంబయిన యిత రాగమంబుమి౦ందం 

రణార్థేంచుగాగమంబగునని అెటుంగునది. నొచ్చు నొంచు - 
02) ంచీ చచ్చు - చంపు - చంవించు, న్్ 

ట్రీ, (గ్రైరణమున నించు గంతములగ ధాతువులమోంద మజిల నించుక్కు.. 

'ప్రైరణార్థమును వివక్షీంచినను గలుగదని నూత్రార్థము. ప్రేరణమున_ నించుక్కుమోంద 
నించుక్కు. గలుగదనుటం వేసీ స్వార్థంచుక్కు మాందం బ్రేరణమున నించుక్కు 

గావచ్చుననియుం బ్రైరణార్థ కముల్తైన యించుగితరములైన  చుక్చ్పు గాగమములమింద 
నించుక్కు. ప్రే శేరణమునం గాందగపననియ నర్థము లఖించెడినని యిటనుటం జేనీ యను 
నీ క్రింది విస సమున కథిప్రాయము, . ముణియు నిట్రే శే చ్రేరణార్థకమగు  నించుక్క.ంత 
ముస గలధాతువులమి౭ద నించుక్కే_ గాక యితర చరణ వ ప్రశ్యయములును గలుగ 

వనియు గ్రహింవందగును, ప్రేరణార్థకములగు నిళరానవములమాందశే ప్రేరణేం 
చుక్క_గుట కభ్యనుజ్ఞ చూపుటం చేసీ గ్రేర ణేంచుక్కు_సై నితర స్రేరణాగమ ములు గలుగ 

వను నర్భ ముద్దటితమగును. నొంచు:_ నొచ్చు థాతువునకుం బ్రేరణమున్ననైన చుక్క 
వరముగా 77 చే “చ్చు అనుదానికి బిందువాదేశమగుట నీరూవము గలిగె, ఈవిధిచేం 
బ్రేరణార్థక చుగంతకం బెన దీనిమోంద మజుల నించుశై న 687 చే నొంచునందలీి 

చకారమునకు వకారముగలిగి నొంపించను రూవమగును. ఇట్లే 77 చే వైన చంపను 
పుగాగమప్రేరణరూపముమింద నించుక్కీ_పిధిచేం గాం జంపించను రూవంబగు. చందిం ' 
చించనిగాని చుంపించుపు_చంవించుచు అనిగాని శ్రేరణమున సీ క్రి ౦దివివరణమునంటజేసి ' 

రూవము లేర్పడవని యొంచునది. స్వా స్థంచుక్కుమోందం బ్రేరణేంచుక్కు. గాందగుం 

గాన నంగలింపించు.ఆవులింపించు “మొదలగురూవములుం గలుగనగునుం 

ఇత్వంబుగాని యెత్వంబుగాని కూడు చో ననాద్యంబయిన 

యుత్వంబున కిత్వంబగు, ర 

నిగుడు - నిగిడి - నిగిజె మగుడు _ మగిడి _ మగిజె; ఉడుగు . - 

ఉడిగి _ ఉడిగె! మునుగు - మునిలగి . మునీంగా, 
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టీ, ఇవర్హ ముగాని మెకారముగాని ధాత్వంతమునం 'జేరునపుడు ఛాతువునందలి 
తొలియు కారమునక్రుం దవ్పం దక్కినయుకారముల కికారమగునని సూత్రార్థము. 
ఇంచుక్కు. లర చే నన. ఇత్వము 17 చే నను. 16 సూ క్రమువేశైన “ఎను” 
అనునది 2లె చే వైన యెదయెడు గడులు 26 చే నైన యొడువర్షకము 44 చే వైన 
యేడు గడులు అను వీని యోగమున నిక్వ మోవిధిచే ననని గ్రృపాంవవలయును, నిగుడు ధాతువుతుదియుత్తుతో తిరి శే నైన ఇగాగమము గూడ, నందలి . గు వర్ణ ముమో౭ది 
యుత్వమున కిత్వ మోవిధిచే నయ్యుననియు దాన నిగుడి యనిగాక 'నిగడియయ్యెననియు గృహించునది. ఇట్లే 26 చే వైన “ఎను” వర్ణకము గూడుచో నిత్వము గలిగి నిగిడెనని రూవమయ్యును. ఇళ్లై తక్కి నన్రూవ్యాములు. అ నాద్య మనుటంచేనీ యుడుగు మునుం 
గులలో నాదిమోత్వమున కిత్వము గాదయ్యెననుట ఫలముగ (గృహించునది. ఇకా 
చదువు ధాతువుమాంద న్ని తె ఏత్వములు గూడుచో చదివించి; చదివించెనని భూవము 
లగును. కాని “అవులించి; అవులించెని ఆనునపు డీవిధిచే నిత్టము చదివించి మొదలగు 
స్థలములందువ లె నే గలుగవలసీయున్న ది గాని “ఆవిలించి మొదలగు నవరూవములం 
గలుగవలసీ వచ్చుటంజేసీ కలుగదని గృహీంపక తప్పదు. వీది మొదటిబైన దాని*ే 
యాదిగ గ హింతమన్నం జదివించి మొదలగునవియే గాక మూలో దాహరణము లే 
యనంగ తము లయ్యెడిం గాన నావులింది మొదలగు కొన్నిటి కిత్వము గాదనాటయే 
యుచితమని తోంచెడి, 

మ్యుత్తులు ముత్తు నాణబడు, ౮౬. 
టీ. తష వే లరాళ్యధ్యమపురువైకవచన బహువచన (ప్రృత్యయములగ వురుల 

కాదేశము లైన ము-డుజ్జులకు ముస్జుసంజ్ఞ యుక్తము. జీత్తనంగా “జి” అనునది పోవు 
నట్టి (వత్యయము. అనంగా నట్టి జాలివనుట. కాంగా లూణ ధ్యమ పురుష ప్రత్యయము 
లగు “ముండు” అనువానికిని జీ అను నికారముతోో (సాడిన జకారము లోవీంచు 
(సృతయములకును “ముత్తు” అనుసంజ్ఞ యగునని సూత్ర్రార్థ ము ఫలించెను. సంజ కు సర 
హించి తెల్పట (వృయోజనమని ముందె యుక్తము. కలజి-వడుజి-నిజిమిజి.ను జాతి 
"మొదలగనని జీత్తులనుట తెల్హ్లము. 

ప్రేరణేంచుక్కు. వరంబగునవుడు పకారంబు చకారంబునకగు. ౮౭. 
వచించు . వచింవించు. వచించు - వచింవీంచు. విలుచు _ విని 

వీంచు, వలచు _ వలవీంచు. వత్వంబు హాచ్చునకుం గలుగదు; మెచ్చు 
నకు విభాష నగు. హెచ్చించు-మెన్పీంచు-మెచ్చించు, 



456 బాలవ్యాకరణము 

టీ, డ్రేరణార్థ కమగు నించుక్కు. పరముగా నధ్రానికి ముందున్న చకార 

మునకు పకారము నిల్యేముగ నా దేశమగును, ప్రేరణేంచుక్క నుటండేస స్వాస్టేంచుక్కు 

' బరీనుగునపుడు దానిముందటి చ కారము వకారముగాదని గ్ర,పొంచునది. చకారమను 

సామాన్యో క్షింజేసి యది స్వాశ్థేంచుక్చ కార్వమైనను, ప్రేరణార్థక చుక్చవర్ణమైనను, 

ఛాతుసంబంధ మైనను పకారమగునని యెంచునది. ్రైెగణార్థక చుక్కుమోంద నించు 

గాగమము గాం దగుననుట ర్రిపే వట్టి స్పష్టము గాన నది చుక్కుసంబంధ మైనను వకార 

మగుననుట స్పష్టంబ. స్వాస్టేంచుక్కమందం బ్రేరణేంచుక్కు. గాందగుంగాన. నది 

యించుక్చ కార్నమెనను పశారీ మా చేశమగుననుట తెల్లంబ. అంగలాదీతరములకుం 

. చెలంంగు ధాతువులకు6 బ్రేరణమునన 70 చే నించుక్క-గుంగాన ధాతు సహజిమైనను 

వకారా దేశవిషయ మె యగుననుట విశదంబె. పచింపించు:--ఇటం దుదినున్న _ప్రేర 

తోంచుక్యు. వరముగాం దత్పూర్వమున నున్న స్వా స్థేంచుక్చ కారమునకు వకార 

మయ్యొంగాన “వచింపు+ఇంచు=వచింపించు అని రూవము గలిగను. ఇల్లై వచింపించను 

రూవము వ్య క్రియ గ్రావ్యాము. పిలుచుధాతువునకు 70 వే నించుక్కు.గా ధాతువు 

తుదిని సవాజమె యించుక్కునకుం బూర్వమై యున్న చకారమునకు వకారముగా 

“ఏలంపు ఇం చు=పిలిపించుఅనురూపము గలిగె, ఇట లువర్ధమునుకారమున కికారము 

రిక చే నించుగిక్టయోగమునం గలుగుటను స్త రించునది. ఇళ్లు వలచు థాతువునందలి 

చకారమున కించుక్కు_పరముగా వకారమగటను గమనించుచూ వలకించను రూవమును 

సాధించికొనునది. ెచ్చుధాతువున కించుక్కు. పరముగా ఛాతువునందున్న చకార 

ములకు బత్వ మోవిధిచేం గలుగవలసీయున్నది. మజియు చకారమునకను సామా 

న్యో _కించేసీ యెన్ని చ కారములున్న నన్నిపకారము లగునని స్పష్ట్రవడెడిం గానం ద్ర కలతే 

మున శండు చకారములకు శెండువకారములు గలుగవలసీయున్నది. కాని హెచ్చు 

ఛాతువునకు “హెప్పించు ఆనురీతిని బత్వము గలిగిన ప్ర యోగము లగవడమిని నీవిధి 

దానివిషయమున వర్టింవదని గ్రుపొ0వవ లెనని వత్వంబు పాచ్చునకుం గలుగదను 

వివరణనున ' కభ్టిప్రాయము, వ్ర యోగములంబటి మెచ్చుధాతువు చకారముల Uy 
కించుక్కు_ వరముగా6 బక్వము వికల్పముగ6 గావలసియున్న ది గాన న ద్రానివిషయమున 

సీపత్వవిధి యొకవతుమున  వృర్షించుననియు నొకవతీమునం గాదనియు గ్రహించి 

వర్షించినవత్మున మెప్పించనియు, వర్హింవనివతీమున మెచ్చించనియు రూవములను 

సాథించికొనవ లెనని మెచ్చునకు విభాష నగునను నీ క్రింది విపరణవాక్యమున కళ్ళి 

యము, ర్ 
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అగమాన్యచ కారంబుల కద్విరు_క్రంబులకు ముత్తు వరం 

బగునపుడు పవలగు. ౮౮. 

ఆగమంబు - పచింపండు = వచింవుము. అడయండు - అడంపుము, 
అన్యము - వీలువండు - పిలున్రుము. 

టీ. ముజ్జును “షీ అనునది పోవు ప్రత్యయములును బరము?ా ద్విత్వరహీతము 
లగు నాగమముగం గల్లిన చ కారమాలకును నట్టుగాని చకారములకును (శబ్బసహజముల 

కును) గృమముగ నాగమచకారమునకు వకారమును శబ్దసహజమునకు వ కారమును 

నిత్యముగ నగునని సూత్రార్థము, అగమచ కారమునకుం బకారమగుట కుదాహృతులు. 

పచింవండు:---'వ చించు ఇండ అని యుండ లజిని మధ్యమఫురుష డుజ్వుర్భకము ముత్తు 

గాన నించుగాగమసంబంధమైన చువర్భమునకుం బకార మోవిధిచె సిద్ధింప 20 సూత్ర, 

ముచే లజి జీత్తుగాన వకారము నుత్వమున కత్వము గలుగ “వచించండు అను రూవ 

మగును, వచింపుము:---ఇట మధ్యమపురుమైకవచన మువర్ణ్శృకము ముత్తగుంగాన నీవిధిచే 

నది వరముగా నించుగాగము చ కారమాత్రమునకుంబ కారము గాం 'బచింపుమని రూప 

మగును. అడంగు:--దీనికిం బ్రేరణమునం జాక్కనునది పరముగా 76 చే నంతిమాతుర 

లోబంబును గా నడంచని యుండుననియు దానిమోంద లజి మధ్యమపురుష బహువచన 

ప్రత్యయము డుజ్జు చేర్చగా డుజ్బర్హ కము ముత్తగుంగాన నీవిధిచేం జుగాగమ చువర్ణ 

మున కీవిధిచే వకారమును లజి జీత్తుగాన 20 చే వకారము నుక్వంబున కత్వమును 

గలిగి అడంచండను రూపమయ్యెననియుం చెలియునడి. ఇల్లై యడంగుధాతు చుగంతము 

ననుండి గలిగినట్టియు, మధ్యమ పురుశైకవచనమున మువర్థళము పరముగా. జు గాగమ 

చువర్థ మునకు పకారముగ లిగినట్టియు, నడ6పుమనురూవపు. బశ్రీయను గమనించునది. 

శబ్దనవా జమై తుదినున్న చకారము వకారమగుట శ్రీశ్చిందివుదావారణములు. వీలుచు 

ధాతువునకు లజి మధ్యమపురుషబహువచనము ముత్తువరము గా నిది ధాతుసవహూజ చకార 

వుగుటంచేసీ వకారమోనిధిచే నయ్యెననియు దానియుత్వమునకు లజి జీత్తగుట 20 చే 

నళ్వమయ్యుననియు దాన విలంవండను రూవముగలిగెననియు (గృహించునది. ఇటే పిలుచు 

ఛాతువునందు సవాజమైయున్న చ కారమునకు మధ్యమపురుమైకవచనము ముపర్హ్యకము 

పరముగా చకారమునకు వకార మీవిధిచే నగుటను పిలువుమును రూవమయ్యునని 

యెజుంగునది. ఇట్టి వానికి 101 చే బహుళముగనగు కడవ్రాయి లోవమును గమనించుచు, 

రూ పొంతరముల నూహిం చికొనునది. ఆద్విరు క్షములనుటం జేసి హెచ్చు మెచ్చు పుచ్చు 

మొదలగువానికి “హెవ్వండు మెవ్వండు పువ్యండు అను మొదలగు ననిష్టరూపములు 

ర్గ్లి 
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గలుగకుండుట ఫలమని (గృహించునది, చకారము వ్యంజనమునకే వకార పకారవ్యంజ 
నటం, ఎ నము లా దేశములగునని (గృహించునది, కవిత్ర, యేతర వ్రృయోగములం దన్న్రత్యయా 

దులు వరములగునపుడును బకారం బిం చుక్చు కారంబున శేని గానంబడదని సోచావారణ 

ముగ ద్రిలింగలకణశేష మాసందర్భమును సవరించుట నరయునది. 

ఖండ బిందువుమోంది సీద్ధచకారంబునకు ముత్తు పరంబగునపుడు 

వకారంబు ప్రాయికంబుగ నగు. రానా, 

తలంవక - శ్రే (వక్ - క వీంచునకు వె వై భాషికంబు - వంక 

వంచక. "నోంధునకుర గలుగదు - నోంచక. 

| టీ, ముజ్జీత్తులు సరములంగా నర్గబిందువుకం టెం బరముతై యున్న శబ్దసవాజిము 
లగు చకారములట వకొరము ప్రాయికంబుగ నగునని సూ శ్రార్ధము. ప్రాయికమనంగా 

సొధారణమ్ముగ నగుటయుం గాషలిక్క ముగ గాకుందుటయు “కాళ్యాశనో వికల్ప 

ముగ నగుటయు నని గ్ర హీంచునది. తలంచుధాతువునకు కజివర్ష కము ముత్తు వరముగా 

నందలి యర్థచిందువుమాి ధాతుసహజచకారమున కీవిధిచేం బశారముగాం దలంవకను 

హపము శద్ధింవెన్సు. ఐట చే శ్రే యథాతువునందలి యర బిందు వుమో౭ది చకారమునకం 
గతే పరముగా బక్టమగుటన్ గమనించునది. 20 చే నుత్వమున_ కత్వమగుటను నిట్టి 

చోటులందు 'స స్మరించికొనునది. “వంచు భాతువునందలి నవహాజచ కారమున కర ర్ధబిందువు 

మంటే టైనను ముత్తు పరమగునపుడు వికల్చ్పముగ]నే యగునని య్య్మోక్సి క ందివివరణ మునుబట్టి 

"తెలి నెడింగానం బత్వ మైన నేయకయనియుం గాకున్న 'చేంచకయనియు రూపములగును- 

సోంచుధాతువున క్రీవిధిచేం బకారము. గారాదు _గాన దానికి ముత్తు పరమగునపుడు 

'నోచడు -  నోంచకి అను మొదలగు రూవములే గాని నోపం డిత్యాద్యనిష్టయాపములు, 

గలంగవని గ్రహించునది. బ్రాయిక గృవాణమున కివియె ఫలములుగ నూహింవందగు. 

వూర్వవిథికే 1 ధాతునవాజంబన్ దీనిక నిత్యముగ వ కారము సిద్ధింవవలసీవేచ్చుటచే 

సీసూ శ్ర మును సూ త్రింపవలసివ వ్చెననుట స్పష్టము, ఖండబిందువుమోంది యనుటం జేసీ 

ఫూర్ణ బందువుమింది దానికి బూర్వవిధిచే నిత్యముగ ముత్తు పరంబగునపుడు పకార. 

మగునని గ్రహించునది. 

ఆగ మచళారంబునక నెజసున్న మింధిచానికీ దుక్కువరంబగు నపుడు 
సకారంబు విభాషనగు, ౯౦. 

ఆక ర్హింపుదురు - దంవుదురు - చింప్రదురు, సత్యంబు రానిపక్షం 

బున వయ్యమాణతాబేశంబు' ఆకర్లింతురు = దంతురు - చింతురు. " 
1 
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టీ, నిండునున్నకంటెం దరువాత నున్నట్టి యాగమచశారమునకు దుగాగమ 
దువర్ణము వరముగాగలదానికి వికల్పముగ వకార మాదేశమగునని సూత్రార్థము. 

108 'చే నగు తౌాజేళమున కోవవాదంబు. అపవాదమన నొకకార్యమును గలుగనీయక్ర 

తానే సంభవించుటనుట స్పష్టము, ఆకర్ణించుదురని యుండ నీవిధివే చశారమౌత్ర ము 

నకుం బకారా చేశముగా “అక్షి ౦పుదురని యగును. చకారమునకు వ కారము గానివత మున 

108 చే తాదేశంబైన “ఆకర్టింతురని యగును. (చు దుగాత్ ఎతు) వకారము గల్లిన 

వవీమున 'చుదు” అను ఖాగము లభింవదుగాన తొదేశము గలుగ నవకాశము లేదనుట 

న్పష్ట్రము, ఇతే దంతురనురూపము డంచుదురు అనుదానినుండియు చింతు రనురూవము 

చించుదురనురూపమునుండియు 108 చే నగునని గృహించునది. వత్వము రానివక్ష 

మున తాదేశము నిత్యముగానం జించుదు రను మొదలగు రూవములుం గలంగవనుట 

స్పష్ట్రము. ఇవియెల్లను బూర్జ్మబిందువుమోందివగుట  తెల్లము. 22 చే లాట్టు రజ్జు వర 

మగునపుడు దుగాగమంబగుటను స్మరిం చికొనవ లెను, ' అనుబంధ ప్రార్థనయోర్లా వ్యతి రే 

కాదికేచ చోః వస్స్యాల్ ” అనుచింతామణి సూత్రమును మూలముగంగొని నూరి ప్రా చిన 

గ్రాంథిక వ్రయోగదృష్టితో నీపత్వవిధాయక సూత్ర ములను రచింజెనని చెవ్పందగును, 

అగు వచ్చు చొచ్చు చూచులకు ముత్తు పరంబగునప్పుఢడు 

కా రా నొరు చూడు లగు. ౯౧. 

అగు - కాడు - కమ్ము.. వచ్చు - రాండు - రమ్ము. చొచ్చు = 

వఎోరందడు ఉల చెరుము, చూచు . చూడడు జా చరాడుము. 

టీ. ముజ్జీత్తులు పరములగునపుడు అగు థాతువునకు “కా” అనునదియు్క, వచ్చు 
ధాతువునకు “రాిఅనునదియు చొచ్చు ఛాతువునకు 'చొరుఆనునదియు, చూచుధాతు 

వునకు చూడు” అనునదియు నిత్యముగ నా దేశములగునని సూత్రార్థము, అగు వచ్చు 

చొచ్చు చూచులను కృమము ననుసరించి కా రా చొరు చూడు లనునవి నిర్షిష్టములయ్యొ 

నని గృహించునది, అగుధాతువునకు వ్యతిరేక (లజ్సామునం ద్రిథమపురుమైక వచన వృత్య 

యము డుజ్జు పరముగా “కా'అనునది ధాతువున కంతకు నీవిధిచే నాదేశమగుటంబేసీ 

కాండను రూవము గచ్లెనని తలంచునది. ఇటై యగుథాతువునకు మధ్యమపురుమైకవచన 

వ్రశ్యంపము (ము, 29 చే “వు అనుదానిశెనది పరముగా నీవిధిచేం గా దేశమును; 

61 చే మువర్ణమునకు ద్విత్వమును నీనిధిచే వైన “కా"అనుదానికి వ్రాస్వమును; (క్ర) 

గలుగ “కమ్ము” అనురూవమయ్యొనని భౌవించునది. మజ్ఞు వరమగునపు డీవిధిచేనగు 

శాదేశమునకు వికల్పక 96 చే నగుట నెంచి రూ పాంతరము లూాహీం చునది, అట్టే వచ్చు 
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ఛాతువునకుం బృథమపురున్నైకవచనము పరముగా నీవిధిచే రాజేశముగా రాండనుళూవ 

మగును. వచ్చు ధాతువునకు మధ్యమపురుషమున మువర్భకము వరముగా (29) రా బేళ 

మావిధీచే నై నపిదవ 6] చే మువర్భమునకు ద్విత్వమును “రా"అనుదానికి హ్రూస్వమును 

గలుగ “రము * అనురూవము సిద్ధించును. ఇటే చొచ్చుధాతువునకు వ్యతిరేక వ,థచుపురు 

మెకవచనమున డుజ్జ్వర్ష కము పరముగా “చొరుఅనున దా దేశముగా “చొరు*0డు"అని 

యుండ 20 చే రువర్షమునుత్వమున కత్వముగాం జొరండనురూపమేర్పడును. మధ్యమ ' 

పురున్నాకవచన ప్రత్యయము 29 చే నైనది పరముగా: జొచ్చునకుం జొరనున దా దేశ 
"మైనం జొరుమని రూవమగును. అరీతినే చూచుధాతువునకు లజిని ప్రృథమపురుమైక 

వచనము డుజ్జు పరముగా *చూ”"అనున దీవిధివేతను గలిగి 20 చే నుత్వమున కత్వంబై 

చూడండనురూవంబగు. మధ్యమపురుష ప త్యయము ముపర్ధ కము పరముగా (20) 

చూచునకుం జూడనున దాచేశ మివిధిచే నై చూడుండని రూపమగును, ఇట్లే ముజ్జీత్తులు 
వరమగునపు డెల్ల నీయా దేశము లాయాధాతువులకుం గలుగుటను గమనించుకొనుచు 

రూ పాంతరము లూవ్యాములు. లూళ్షధ్యమబహువచనములందు 61 చే డీర్ణ ములగు 

శారా అనువానికి చ్రాస్వమును సంధి ఏ2 చే నుడితొలిహ్రస్వముమోంద నర్గబిందువు నిల్వ 

నవకాశములేమిన్సి నిండుబిందువును నె కండు-రండు-రూవములగుటను స్మ రించుకొ 

నది. ముజ్జీత్తులు వరములుగా నగుధాతువునకుం గాజేశము వికల్పముగ 96 చే నగుటను 
గమనించికొనుచు రూపాంతరముల నూహించికొనునది, 

ఇచ్చునకు సర్వంబున కీయగు. ౯౨. 

ఇచ్చు - ఈడు - ఇను ఈయయనునాదేశంబు నొకానొకచోం 
గానంబడియెడి; బలిమి నీయనిభూమివలయపతుల. 

టీ, మధ్యమముడుజ్ఞు లను జీత్తులును బరములుగా నిచ్చుధాతువున కంతకును' 

“ఈ*అనునది యా జేశమగునని సూత్రార్థము, సర్వంబున కనంగా నిచ్చునంతను దోచి 
ఈయగునని యర్థము. ఇచ్చుధాతువునకు లజీని బృభమపురు మైకవచనమున డుడ్జు పర 

ముగా నీసూత్రముచే నీయా దేశం జైన నీండనురూవమగు, లరాణ్రా ధ్యయైకవచనమున 

మువర్ణకము పరముగా నీయా దేశ మోవిధిచేనై 61 చే మువర్భ కమునకు మాముడియు 

సీ కారమునకు ప్రూన్వమును నై యిమృనురూపము గలి7ను. ఇట్లే సంధి 22 చే నిండను 

రూపము లూణ్యధ్యమబసహువచనమున నగుటను గమనించునది. ఇచ్చుధాతువునకుం గజి 

నిచ్యాదులు వరములుగా నీయక' యాయని మొదలగురూవము లగవడుచుండుటను 

నారూపము లీయయనునదా దేశింపక సెద్ధింపకుండుటను గమనించి (గృంథకర్డ యొకా 

నొకచో నీయయను నా దేశమును గానంబడియెడి నను నివరణముచే నీయయను నాదేశ 
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మును విధించెనని (గ హించునది, కావుననే 'బలిమినీయని” అను నీ కిందివివరణమునం 

దున్న “ఈయని' అను నన్నయ ప్రయుకమైన నిచ్చుఢాతునిజిరూవము సాధువయ్యెనని 

గ్ర హించునది, అట్లని “ఈని_.ఈక 'అనురూపము లుండవని గృహొంపరాదు, ఈయ యను 

నదియు బటీమున నిట్టియెడల నగునని యెంచవలెను. ఇటే ముత్తు పరంబగనపు డంతట 

“ఈ* అనునది సర్వా బేశమగుట యూవ్యాము. “ఈయి” అను నాదేశము ముత్తుసంజ్ఞ 

గలిగిన యొల్లస్థలములం బ్రృసక్తముగామి నొకానొకచోనని వ్యాకర్త వివరించుట గలిగె 

నని గ్రహించునది. 

తేతేరులు తెచ్చున కగు. ౯౨, 

తెచ్చు - లెండు _ తేరండు _ తెమ్ము - తేరుము. 

టీ. ముజ్జీత్తులు పరములగునపుడు తెచ్చు భాతువునకు “లే. లేరు” ఆనున వా దేశము 
లగును, ఒకమాటు “తే” అనునదియు సొకమాజు “తేరు' అనునదియు నాచేశం 

బయ్యుడి. తెచ్చు ధాతువునకు లజిని (బ,థమపురుమైకవచనము దుజ్జు పరముగా నీవిధివేం 

దేయాదేశంబైన “లేండి అనియు జేరాజేశంబైన “తేరలిడనియు రూవములగును. 

20 చే నత్వ మాపతీమున నుత్వమున కగుళు. ఇట్లే లాణ భ్యమెకవచనమునం చేయా 

దేశం'బై న 61 చే ద్విక్వ్ట వ్రాస్వములు గాం దెమ్మనియుం చేరనున దాదేశంబై నం జేరు 

మనియు రూవములగును, వీనిబహుత్వమున 61 చేం జెండని యగుటను గమనించునది, 

వావునోవులు చచ్చునొచ్చుల కగు. ౯౪౮. 

చచ్చు - చావండు - ఛానుము. నొచ్చు _ నోవండు - నోవుము, 
వతు మాణంబు ద్విత్వంబు _ నొవ్వండు. 

టీ. ముత్తు వరమగునపుడు చచ్చుధాతువునకు “చావు అనునదియు నొచ్చు 

ధాతువునకు 'నోవు అనునదియు నాబేశములగునని సూత్రార్థ ము, చచ్చుధాతువునకు 

లజి వ్రథమైకవచనమునం జావాదేశముగాం జావండనియు నట్లే లూణ్మ ధ్యమైకవచన 

మునం జావాదేశమెనం జావుమనియు, రూవములగును,. లజియం దత్వము 20 చే నన 

ఇట్లే నొచ్చునకు లజి ప్రభమైకవచనమున 'నోవు' అనున దాదేశమైన 20 చే నత్వము 

గలిగి నోవండనియు లూణ ధ్యమై కవచనమున మువర్ణ్శకము పరముగా నోవాదేళ మైన 

నోవుమనియు రూవములగును. నోవాదేశమైనవిదవ బకీర్ణము 6 చే వకారమునకు 
ద్విత్వముగా6 బిదప సమాసము 8 చే సహ్రూన్వమును గలుగ నొవ్వండను మొదలగు 

రూపములు నొచ్చు ధాతువునుండి యేర్పడునని యీ క్రింధివివరణమున కభిప్తాయము- 
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కాని యిట్లు (పృకీర్ణము 6 నం జేరమిం జవ్వండనురీతిరూపములం చచ్చు భాతువునకు 

మాత్రము గలుగవని యెంచునది. 

జీతు పరంబగునపుడు వాని వువర్షంబు విభాషను లోసీంచు. ౯౫ 

చాక - చావక - చాకుము - చావకుము. నోక - న్ వక - 

నోకుము - నోవకుము. 

టీ, “జీ అనునది పోవు పృత్యయములు పరములగునపుడు, మాత్రము ఫూర్వ 

స్యూతృముచేనైన చావునోవుల తుదివర్భములకు లోవము గలుగునని సూత్రార్థము. చచ్చు 

ఛాతువునకు 89 చేం గాని 86 చేంగాని కజిగా నది జీత్తుగానం బూర్వస్మూక, ముచే నది 

వరముగా “చావు అనునది యా చేశమయ్యెననియు సీసూ త్రము చే వువర్ణ ము లోవింప 

'ఛాకిఅనురూప మేర్చడణెననియు (గృహించునది. వువర్ణ మనుటంశేసీ 20 చే నుత్వమున 

కత్వము గలుగకముం బె వువర్ణలోవ మగునని గ్రపొంచునది. వువర్జ లోపము గానివత్ 

మున 20వేం బూర్వనూ తృముచే నైన “చావు అనుదాని వువర్భము నుత్వమున కత్వం 

చై చావకయను రూవమగును. ఇట్టే లజీయందు మధ్యమపురువైకవచనము “ముఅను 

నది పరముగా లీ2 చే కుజి యగుననియం కుజి జిత్తుగాన నది వరముగాం బూర్వసూత్ర, 

ముచేం జచ్చుధాతువునకు “చావు” ఆచేశమగుననియు నీవిధిచే వువర్ణ లోపము గా చా 

కము” ఆనురూపమయ్యెననియు నీవిధి చే వువర్ణ లోవము గాకున్నం గుజి పరముగా 20 చే 

వువర్ణ ము నుత్వమున కత్వంబై “చావకుము” అనురూవ మగుననియు గ్రహించునది 

ఇట్లే నొచ్చుధాతువునకు కజివర్భకము వరముగాం బూర్వన్యూత్రముచే 'నోవు” అనున 

దాదేశంబై 20 చే నత్వంబైన నోవక యనియు నీవిధిచే వికల్చ్పముగ వులోవంబైన 

నోక యనియు నాగతినే వ్యతిరేక మధ్యమైకవచనము పరముగా నైన కుజి, జీత్తు 

వరమగుచుండం బూర్వవిధిచే నోవాదేశమై 20 చే వువరక్టము నుత్వంబున కత్వముగా 

నోవకమనియు వువర్ణ మివిధివే లోపించినపత్ష మున నోకునునియు రూవములగునని 

యెతుంగునది. ఈముత్తు పరంబగునపు డాదేశాదుల విధించు నీసందర్భ మున మవాదర్థకో 

రూవములనే యుదావారించుట స్పహైర్గ ముగాని యమవాదర్గమున నిట్లిరూవములు 

గావని మాత్రము గృహింపరాదని యెయురగునది. జీత్తు వరమగునపుడె 'యనుటంేసి 

ముజ్జం వరమసనపు "పేశ్యార్యము గలుగ దనుట స్పష్టము. 

అగున కను కనులకు ముజ్జీత్తులు పరంబులగునపుడు కా నా కానలు 
విభాషనగు, ౯౬. 

అపడాద్యనూ త్రముచే గాకు వశారంబు, నత్యమాణం 
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బొతగంబు. కమ్ము - అగుము - అవుము - బెము. కండు - అగుండు . 

అవుండు - బొండు. నాడు. అనడు, కానండు - కన(గు, 

టీ. అనుకనులనునది ద్వంద్వము. ఆగునకను'దానికి ముజ్ అనుదానితోను నను 
కనులకు జీత్తనుదానితోను నన్వయము. కాంగా ముడుజ్జులు సరములగునపు డగునకు 
“కా అనునదియు “జి అనునది పోవు (వృశ్ళయములు పరములగునపుడు “అను-కను* 

అనుధాతువులలో ననునకు “నా అనునదియు. గనునకు “కాని అనునదియు నాచేళ 

ములు వికల్పముగ నగునని సూత్రార్థము, కాదేశ నుగునకుం గానివత్మున నాచ్చికము 

27 చే “అగి అనుదానియందలి గకారమునకు వకారమును 108 చే “అవు అని 

వకారాదేశముచే నేర్పడినభాగమున కౌత్వమును గలుగునని యపదాద్యంబను సీ క్రింది 

వివపరణవాక్యద్వయమున కభిప్రాయము. మజియుం ముడుజ్జులకంటె నితరములం జీత్తులం 

వరములగునపు డగునకుం గా టేళశమివిధివే వికల్పముగం గలుగక 91 చే నితృముగగలంగు 
ననియు జీశ్తులకంటే భిన్నములు వరములగునపు డనుకనులకు నాకానా చేశములు గలంగ 

వనియుంఫలితమును గ్రహించి ప్రక్రియను నడుపుకొనవ లెను, అగు ధాతు వునకు లాణ ఇ ధ్యమ 

పురుషమువర్ష కము పరముగా ఫ్ కాజేశమురు 61 చే మువర్ష మునకు మాముడియు 
నాచేశమైన కాకు వ్రాస్వమును గాం గమ్ము నురూవము గలంగు కు. "ఇట్లే లజీని గా చేశము, 

డుజ్జు వరము'గాం గాం గాండనురూవ మేర్చడును. కాజేశము గానివత్మున “అగుము” 

అనియు నాచ్చికము 27 చే వాదేశమైన నవునునియు _ 108 చే నవునకు “జొ” అను 

నడి యైన “జెమ్లు అనియు రూపములు గలుగును. అగుధాతువునకు లాణ ఇ, ధ్యమబహు 

వచన వ్రశ్యయము డుజ్జం పరముగా నీవిధివేం గాచేశంబును 61 చే పహ్రస్వము గా దేశ 

మునకును .గలిగి సంధి 22 చేం బూర్జ బిందువగుటంచేసి కండనుదూపము గలుగును. 

కాదేశముగాకున్న ఆగుండనియుం గకారమునకు వకారంబైన నవుడనియు నౌక్వంబై న 

నాండనియం రూపములగుననుట సూర్యోదావారణప్ర ప్ప కియంబట్టి స్పష్టము, అను ధాతు 

వునకు లజ వ వ్రథమపురుమై కవచనము పరముగా లజి కరు సన సీవిధి వే నా యనునది యా' 

దేశము గాసౌండని రూపమగును. నాచేశము గానిపక్షమున ననుధాతూత్వమునకు 20 చే 

నత్వముగలిగి “అనడు? ఆని రూపమగుళు. ఇటే కనుధాతువునకు లజి (వథమైకవచనమ్యు 
పరముగా నీవిధిచేం గానా దేశంబ్రైనం గానండనియుం గానా దేశము గాకున్న 20 చే 

ఛాళువుతునియుక్వమున కత్వంబైై కనండనియు రూవములు సిద్ధించును. ఇటే యగీనకు 

ముజ్బు పరమగునపుడును ననుకనులకు జీత్తు' పరమగునపుడు కు సీయాంచేశములగుటను గమ 

నించుచుం గానప్రుడు  యథాసంభవముగం. గలంగ కార్యవి శేషముల6 జూచికొనుచు 

రూపాంతరము లావ్యాములు. 91 చే ముజ్జీత్తు లరెంటను నగుభాతువునకుం' గా దేశము . 
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నిశ్వముగ వచ్చుచొచ్చుచూచులకు రాచొరుచూడులవలె సంప్రా ప్రమగుచుండుటం జేసీ 

ముష్జు వరమగునపుడద్దానికి వికల్పముగ సీవిధి చే విధించునక్కు_ఆ గలిగెననియెటుంగునది. 

నేరుచునకు లిడ్లాట్టులు ముత్తుంబరంబులగునపుడు రుచులకు 

లోవంబు బహుళంబుగానగు. ౯౭. 

చేచను - నేవ చెను. నేచును - నేదుచును. నేరండు - నేరవయడు, 

టీ, ముత్తనుదానికి రుచులను ద్వంద్వములోని చువర్హముతో నన్వయము , లిక్లా 

ట్టులను ద్వంద్వమునకు రుచులను ద్వంద్వమునందలి రువర్ణ్య ముతో నన్వయము. కాంగా 

చేరుచుభాతువునకు లిళ్లాట్టులు వరములుగా నందలి రునర్ణ మ వికల్పముగ లోకి పించు 

ననియు చేరుచుఢాతువునకు ముడుజ్డులును జీత్తులును బరముగా నందలి చువర్ణము వికల్ప 

ముగ లోవించుననియు సూ త్రార్థ ములభించెడి, చేరుచు ధాతువునకు లిట్టునందు డుజ్బునకు 

17 చే చెనువర్ణ కమును సీవిధిచే రులోవమును గా “చేరుచు=చేచుష.ఎను=చేచెను” అని 

రూపమయ్యెను. రులోవము గానిపక్షమున రిక్ చే రువర్హము నుత్వమున కెనువర్థకము 

సంబంధ మైనయె కారము గూడుచో నిత్వము గలంగ 'చేరిచెనుఅనురూవ మగును, నేరుచు 

ఛాతువునకు లాట్టునందుం బ్రథమపురువ డుజ్యర్ల కమునకు 16 చే నువర్ణక మౌ దేశముగా. 

“నేరుచుళను” అనియుండ 'సవిధిచే లాట్టు పరమగునపుడు రులోపముగే “చేచుిననియుంం 

గానిపక్ష్మున 'చేరుచును” అనియు రూపములగును. నేరుచు ధాతువునకు లజిని బ బ్రథమ 

పురుషయందు డుజ్విర్ధకము పరముగా లజి జీత్తుగాన ముజ్జీత్తులు ముత్తు శాణుడుట 

సీవిధిచే చువర్భలోవము గలుగ 20 చే రువర్భము నుత్వమున కక్వంటై' “ జేరలిడనురూప 

"మేర్ప్చడును. వర్ణ లోవము గానివతీమున 'సరుచుభాతువునందలి థాతుసవాజచ కార 

మునకు 88 చే వ కారమును 20 వే దానియుత్వమున కత్వమునుగా 'చేరువంిడనురూప 

మగును. మహత్క_ర్హృకక్కియలే యుదావారించుట స్పష్టార్ధముగాన నమహత్క_ 

_ర్హృృకము లగునపుడును నికే రూపము లగుటను గమనింపవలెనని ముందె యుక్తము 

లిడ్లాట్టులు వరములగునపుడు రులోపమును ముత్తు పరమగునపుడు చులోవమును విధించు 

టంచేసి శత్రర్థాదులందు “నేచున్, చేచి అనునట్టి యపరూపములు గలుగకుండుట 

(పృయోజనమని యెణుంగనది. 

పోవునకు దుజ్బుత్తులు ముజ్జుంబరంబులగునపుడు వులోపంబుం 

" హౌదపదలును విభాషనగు. ౯౮. 

పోదురు - పోవుదురు. పోడు _ పోవండు - సపోవుము, పదము + 

షదము = వామ్ము. 
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టీ, దుజ్ఞాత్తులను ద్వంద్వమునకు వులోవమనుగదానితోను, ముజ్జనుదానికిం భొద 
వదలను దానితోను నన్జయమగు. కాంగా పోవుధాతువునకు దుక్కును ముజ్జీత్తులును 
బరములగునపుడు వుకారలోవమునుు ముజ్జు పరమగునపుడు 'సౌదపది అను నాబేశ 

ములును వికల్పముగ నగునని సూత్రార్థము, 22 చే లాట్టునందు దుగాగమము వ్రథమ 

పురభువబసుువచనము మొదలుఫొని యుండు చెల్లపురుషముల వచనములందును నగుననుట 

లెల్ల ము, “'యము-డుజ్జులును" జీత్తులును ముత్తు నా౭బడున వనుట 86 చే స్పష్టము. మధ్యమము 

డుజ్జు ముజ్జు నాంబడుననుట 'తెల్లము. పోవు ధాతువునకు లాట్టునందు చృథమపురుషబహు 

వచనము (ర్ర పరముగా 22 వే దుగాగమమగునని యం నాదువర్ణ ము పరముగా నీవిధిచే 

వులోవంబుగా పోదురనియు వులోవముగాకున్న పోవుదురనియు రూవములగును. పోవు 

ఛాతువునకు లజిని పృథమైకవచనము డుడ్డు పరముగా లజీ జీత్తుగాన 86 చే ముత్తు 

నాంబడుట నీవిధిచే నదివరముగా వులోవముగా పోండనియు వులోవము గానివతుమున 

90 చే వువర్ణ్యము నుత్వమున కత్వం'బై పోవండనియుం రూవములగును. పోవు ధాతువునకు 

లూట్టునందు మధ్య మైకవచనము (ము వరముగాం బోవునకుం బొదయనున డై నం 

బొదమనియు వద యాబదేశంబైన పదమనియు నీశెండును గాకున్న ముజ్బ్జును రర 

ననుసరించి ముత్తు నాంబడుంగాన వులోవ మీవిధిచేం గా “ఫో + ము అని యుండ 61 చేం 

బోయనుదానికి హ్రూస్వమును మువర్ష కమునకు మాముడియుం6 గాం బొమ్తనియు రూవము 

లగును. ఇట్లే లూట్టునందు మధ్యమబహుపచనమునం “బోవుండు.పొదండు-వదండు-పొ౦” 

దను రూపము లగుటను గమనించునది. ఇళ్లే దుజ్ఞుత్తులు వరంబులగుటను గమనించుచు 

మిగిలినరూవములను సాధించికొనునది. 

అగుపోవుల కడవ్వాల కిద్వ క్రంబులు పరంబులగునపుడు 

'యకారంబగు. ౯౯. 

వతీర్థిమాణం టై త్వంబు _ అయి -ఐ, అయిరి - ఐరి - పోయి - 

పోయిరి - పోయెను - పోయిుడు. 

టీ. “అగు.పోవు” అనునీ'కండు ధాతువుల తుదియతరములగు 'గు-వు” అను వానికి 

ఇకారముగాని ఎకారముగాని. పరములై నపుడు యకార మాదేశమగణును. “అగు” థాళు 

వునకుం గర్భ మున కిరి చే నైన ఇకారము వరముగా సీవిధిచే “గు” అని దానికి యకా 

రా బేశమైన “అయు4ఇ=అయి అని రూవమగను. 108 చే “అయి” అనుదానికి “ఐి 

అనున్నదెన “వి ఆనుకూవమగు.. చెప్ప(బోవు 108 న్యూతృమునుబట్టి వఐకారమగుటను 

గమనింవవ లెనని వమ్యమాణంబను వివరణమున కథ ప్రాయము, అగుధాతువునకు లిట్టునందు 

ర్ం 
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వృథమపురుషబవహువచనము పరముగా 17 చే నిగాగమముగా “అగు4ఇ4రు అనీ 

యుండ "సీవిధిచే “గి అనుదానికి యకారముగా ఆయు +ఇ4రు అని యుండం దళ్ళ 

నుము బర్ చే శ్రీ యావిభ్ల_క్లియగుట రువర్భ కోత్వమున కిత్వముగా నయిరి యనియు 

108 చే కై కారమెన చైరనియు రూవములగును. ఇభ్రే పోవుధాతువునకుం గ్యార్ధమున 

మె నయికారము పరముగా నీవిధి చే తుదివుకారమునకు యకార మాజేశమె పోయ 4 

ఇ=సోయిి యనియు లిట్టున భూతంబునం బైన యిగాగ మేకారము వరముగా6 బోయి 

ధనియయం లిట్టు డుజ్జునవైన  యెనువర్ణ కము నెకారము వకృము పరముగా బోయొననియుం 

ఇెదువర్షకము నిళారము వక్ర, ము వరముగా పోయిడుననియు రూపము లగును. ఈ 

కతినిద్వ క్ర, ములు వరమలగుటసు గమనించికొనుచు నగుపోవులకడచ్రాలకు య కారమగు 

టను గమనించికొనునది. య కారమగుపోవుల కడ వ్రాలహాలంకమునకే ఈ యని యెయింగ చు 

ఖ కి యలో నపదాదిస్వరసంధిని బ, బ వరి రంపం జేసకొనునది. 
కళ 

అగునకు వక్రంబు  గూడుచో దీర్గ ంబగు. ౧౦౦. 

వత్యునూణంటు ద్యిత్వంబు ల అయెను - అయ్యెను - ఆయొడు.' 

"టీ. ఛూర్వేనూ త్ర త మున నగుధాతువునకు వ కము వరముగనుంచి యుదావృతు 

లంజాపలేదు. వ క్ర ము గలియునపు డగు ధాతువు . శుదివర్ష మునకు య కారము ఫూర్వ 

సూ శృముచే నసనపుడగు ఛాతువునందలి మొదటి అశారము దిర్ధ్స మగునని సూత్రార్థ ము. 

తణధాతువునన. 16 చే మైన యెనువర్ణ కముణెకారము సూడునపుడు భూర్వోసీధిచే 
గువర్భ్యము వాలంశమునకు య కారము గా “ఆయు4-.ఎను” అని యుండ నీవిధిచే వృక్షము 

సూడునప్ప డకారము దీర ముగా “ఆయెను” అనురూవ మేర్ప్చడును. _ ప్రకీర్ణము 6 చే 

నాకారముమోంది యకోరమునకు ద్విత్సమును సమాసము 18 చే నాశార మునకు వ్రాస్వ 

మునుగా “అయ్యెను అని రూపమగును, ఇటే యెడం గెడిగాగమములవ క్కము పరమగు 

నప్పుడును 990 చే య కారమును, వకృము సూడుచో నీవిధిచే నకారమునకు డీర్ణ మును 

బ్ర కీర్ణ ము 6 చే ద్విత్వమున్కు సమాసము 18 చే నాకారమునకు వాన్వమును, గూర్చు చు6 

(గృమముగ “ఆయెడు-అయ్యెడు అనురూపములను సాధించికొనవలయును. వత్యుమాణ 

మనం. జెప్పంబోవునది. వ, వశీర్ణము రీ సూత్త్కమని భావము, 

నిలుచు మొదల/సవానికి ముత్తు పరంబగునపుడు కఢవాయి 

బహుళంబుగ లోపించు ౧౦౧. 

వీలండు' వీలువండు - పీలుము - వీలువుము. 'లేచునకు ముజ్జు. 

శ 
అః ఖా 

a 
మ 
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పరంబగునపుడు చులోపంబగు. లెమ్ము - లెండు. వీలుచు - నిలుచు - 

తలంగు - ఇత్యాదులు. 

టీ, కిలుచు మొదలగు ధాతువులకు ముజ్జీత్తులు పరములగునపుడు వాని తుది 
యవశత్షరము బవహుళీముగ లోపించునని సూత్రార్థము, పిలంచుధాతు సాదృశ్యము ననుసరించి 

నహజచువర్ణాంతధాతువులు గ్రావ్యాములు. పిలుచుధాతువునకు 7 చే లడియు' డుజ్జును 

గ్యా లజీ జీత్తుగాన నీవిధిచే చువర్ణము లోవింవ 20 చే లువర్భము నుత్వమున కత్వము 

గలిగి పీలండను రూపమయ్యెను. చువర్ధలోవము గలుగనివత మున రరి చే థాతుసిద్ధ 

చకారమునకు వకారమును 20 చే దాని యుత్వమున కత్వమును గా, పిలువండను రూవ 

మయ్యెనని యొంచునది. ఇటే లూణ్మధ్యమ మువర్హకము వరముగా సీవిధిచే చు లోవం 

జైన పిలువమనియం6 గాకున్న 63 చే చకారమునకు వకారంబగుట వీలుపుమనియు 

రూవములగునని గృహించునది. బవుళ్యగవాణమునంజేసి. వీలుచు మొదలగువానికీ 
వలె గాక లేచధాతువునను మాత్రము  లూణ్యధ్యమైకవచన బహువచన 

సృత్యయములు ముడులు పరములగునపుడు చులోవ మోవిధి వే నిత్యముగ నగునని 

లేచునకను న్నీ క్రిందివివరణమున కభిప్రాయము. లేచుధాతువునకు లూణ ధ్యమైకవచ 

నము మువర్ధకము పరముగా నీవిధిచే నిత్యముగ నంత్యవర్గ లోపము గలిగి. “లే4ముీ 
అని యుండ 61 చే లే యనుదానికి స్రస్వమును ముపర్గ మునకు మామిడియుం గా 

“లెము" అను రూపమగు. ఇళ్లే మధ్యమ బహువచనము డుజ్జు వరమగున పుడు నిత్య. 

ముగ నీవిధిచే నంతిమవర్ష లోవమును 61 చే వ్రాస్వమును గా “లె4డు”. అని యుండ 

సంధి 21 చే జీత్తు బిందువూర్వం బగునను విధిచేనైన బిందువు ఫూర్ణమై నిలువ 

“లెండు” అను రూవమగును. 'లేచునకు ముజ్జం పరమగునపు డనుటం బేనీ జీత్తు వరమగు 

నపుడు చువర్ణలేవము గాదనియం దాన లజి మొదలగు జీత్తుల వరములగునపుడు 
'లేవండు మొదలగు 88 చే వైన వకారముతోడి రూవములే యమరుననియు నెంచు 

నది. “పిలుచు నిలుచు తలంచు అను రీతి నొవ్వు చువర్ణాంకములే ' యీ సూత్ర, 

మునకు విషయములనియు నా చువర్ష్మ ములు సిద్ధబిందు పూర్వక ము లై నను నీవిధి 

వర్టించుననియుం నీ క్రిందం జూపంబడిన ధాతు త్రయ మునుబట్టి తెల్లము.. కొందణు 

తలంగ భాతువునుండి తలండను రూవము నుధ్ధాటింవవ లెనుగాన సీవిధి చువర్ణాంతము 

లంజే గాక మజణీకొన్నిటియిందును గవి ప్ర యో'-గానుసారముగ వర్తించునని యండ్రు 

(చూ. సంధి 18 వ్యాఖ్య.) 
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లాణతిచో సహీతము కాబేళాదులు కానంబడిమెడి. ౧౦౨. 

కావుతను = కాతను. అగుట - కౌవుట. ఆగుడును - కానుడును, 

కానను = కాన్రనను. అనుడును - అనవుడును - నావ్రుడును., ఇత్యాదు 

"లెజుంగునది. 

టీ, ముజ్జీత్తులు వరములగునపు డేగాక వానికంటె నిశరములు గొన్ని పరములగు 
' నప్రుడును “కా” మొదలగు నాబెశము లగు మొదలగువానికిం బ్ర, యోగములందు6 గన్పట్టు 

చున్న వని సూత్రార్థము. ఆదిశబ్దము చేం బూరోశ్వో క్ష ప కార మాయాధాతువుల కాయా 

యాదేశములేగాక చానికిం గొన్ని క్రొ త్తగం చేరినవర్ణములతోడి యాచేశములును గలి7డి 
నని గృహించునది, అగు థాతువునకు 96 చే ముత్తు పరమగునపుడు కాబేశము శాసీంవం 

బడినది కాని 26 చేనగు తవర్ష కము పరమగునపుడు వువర్ణ వరకంబగి కావు'అను నాచేశ 

మావిధీచేం బ్రయోగదృష్ట మగుట సాధువగుచున్నదని గ్రృహించునది. వశమున 

గాదేశంబైన తవర్ష కముతోడ కాతననురూవ మేర్పడుచున్నది. కావుత నను నుదాహర 

ణమున నగుధాతువునందలి గకారమునకు వకారముగాం బిదవ థా త్వాదివర్ణ మున 

క కారమునకు మాత్ర మే కాదేళ మయ్యెననియు. గాత నను నుదాహరణమున ధాతు 

వున కంతకుం గాదేశమమయ్యొననియు. ఫలితము నెంచునది. అగుధాతువునకు భావార్థక 

టవర్థ కము పరమగునపుడును నీవిధిచేం గాదేశముగాం గావుట యనురూవ మేర్పడెడి. 

ఇట్లే యానంత ర్యార్థక డు వర్ష కము పరముగా నగుధాతువునందలి గకారమునకు వకారా 

దేశంచైన పీదవ ధాత్వాదినున్న అకారమునకే కాదేశమైన కావుడుననియు లేక 

కానాదేశంటైనః గావుడుననియు రూవంబు గలుగును, అగుధాతువునకు శ] చే నైన 

నువర్ధ క ము పరముగా సీవిధి చేం గావాదేశంటై నం "గావుననుననియుం6 గానాదేశంబై న 

శాననుననియు రూపము లేర్పడును, ఇళ్లే యనుధాతువున కానంత ర్యార్థ కడు వర్ణ కము 

వరముగా “ఆనవు అనునదాదేశం'బై న *ననవుడు' ననియు “నావు” అనునదాదేశంటైన 

నావుడుననియు సీశెండును నీవిధిచేం గాకున్న ననుడు ననియు రూవములు గలుగును, 

ఇట్లు ప్ర యోగదృష్టములు సాధ్యములు, - 

అచ్చ్భికంబులం దయియవులకు వ శృతమంబులు 

బహుళంబుగానగు. ౧౦౩. 

అయిదు - ఐదు. అయినేని _ ఐరేని. అవుడు - బొడు. గనుసెన. 

గొసెన, 
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టీ, 'వాయిరవుర్వ క తనా? అనునది మూలము ఆచ్చిక శబ్దములందలి “అయి 

ఆవు అను భాగములకుం (గృమముగ “అయి అనుదానికి *వి అనునదియు “అవు” అను 

దానికి “చె” అనునదియు నా దేశములుగ నగునని సూత్రార్థము, సామాన్యముగ నయి 

యవులకనుటం జేసి శబ్దసవా జంబగునట్టి యు వ్యాక్ళలి వృ క్రియచే నేర్పడినట్టియు నయి 

యవులకు 'ఐ-చె” అనునవి గావచ్చునని (గృహొంచునది. అయిదనుదానియందలి శబ్ది 

సహాజిమగు “అయి అను భొగమున కీవిధిచే 'వి కాంగా మైదనురూవము గలుగును. 

ఇటై యగుధా తువు తుదివర్ధ మనకు గకారమునకు భూతంబున నైన యిగాగమము 

వరనుగునపుడు 99 చే నైన యకారమునం జేసీ యేర్పడిన “అయి అను భాగమున 

3 కార మిోవిధివే. గా, వైరనియు దాని శేని గూర్చినరూవ మెరేని యనియు 

చెటుంగందగును. సెదవియను నర్భముగల ఆవుడను శబ్ద రూవమునందలి “ఆవు అను 

దాని కౌకారాబేశము గా నాడనురూప మగును. ఇట్లే గవునెనశబ్దమున సహజమె 

తోంచు నవున కౌకారంబైన గె నెనరూవము గలుగును. గొనెన యన నింటికప్పని 
యర్గ ము. ఇటే యాచక శబ్దములందు సవాజముగ గాని వ్యాకృతివ్ర క్రి, యవేంగాని 

తోంచు నయియవుల కై యాలను బహుళోముగం గూర్పవలయును. “అవు, ఆయి, అను” 

నుత్వేత్వములతోడి భాగములు తోంచునపుడేగాని వేటూకరీతి నగవడునపు డీయా దేశ 
ములు గావని యెంచునది. ఆదియు6 బ్ర, యో గానుసారము శుతిశ్రావ్యతననుసరించి 

చేయవలయు చే గాని తవ్చక గావ లెననునియమ ము లేదని యెజకీంగింప బహుళగ,వాణముం 

జేనెనని గృ్యహించునది, వ్యాకృలివ్యకి,యను 'ఆయి-అవు”" అనుఖాగము లే తొలుతటివని 

యాయా ధాతువులం జేసీ తోంచెడింగాన నయియవులశే ఐళూలు విధింవంబడీనవి, *వచో 

య వాయావః* అనుసంస్కృత వ్యాకృతిసూ త్రము ననుసరించి వకుల కయియవులగుట్ 

తోంచెడి. కాని యుచ్చారణమున నయియవులు గలిసీపోయి మైయొలంగా మారినవనుట. 

సహజముగాన నిమ్హార్థము రమణీయమనందగు, 

కలుగు నకస్త్యర్థంబునందు లట్టు పరంబగునపుడు కలయగు, ౧౦౪౮. 

వ్ర క లండు-కలరు-.కలదు-కలనవు మ, కలన్రు-కలరు, ఉ. కలను. 

కలము. 

టి. “ఉన్న వా(డు_ఉన్న ది” అనునర్థమున లట్టు వరమగుచుండం గలుగు ధాతు 

వునకు “కల” అనునది యా దేశముగ నిత్యముగ నగునని సూత్రార్భ ము, డుజ్జు పరముగా 

గలా దేశంబై నం గలండనియు రువర్థ కము వరము 7౯ గలా దేశంబె నం గలరనియు సట 

యమసాదర్ధ మున దుజ్జున, కాదేశంబైన దువర్ణ ము వరముగాం గలదనియు నీరీతి నే 
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రువర్ణ కమున కమహదర్థమున నా చేశంచైనవువర్ణ ము పరముగాం గలవనియు నిట లజ 

ధ్యమెకవచనమున వవర్ష కము వరముగాం గలా జేశంటైనం గలవనియు లణ ణ ధ్యమరుపర్థ 

కము వరముగా( నలాచేశంటై నం గలరనియు నుత్త్వమకవచనబహువచనములు వరము 

లుగాం గలాదేశంబై నం గ్రమముగం గలను _ గలమనియు రూపములగును, వథమైక 
వచనబహువచనములంచడే యమహత్వమున దువులమూలంబున భేదము సో చరించెడిం7గాన 

నంఠవథఖ నె యుదావాతము, లట్టు వరంబగునపుడనుటం జేసీ తక్కినచోటులం 'బెచ్చ 

టను గలా దేశము గాదనియు నిత్యవిధిం చేసి, లట్టు పరంబగునపుడు మా శ్రీ ము కలుగు 

చున్నా6 డి త్యాదులు గలుగవనియ నెణుంగునది. ఆ స్త గ్రర్ణ్ మున ననుటం చేసి యుండుట 

యనునర్భ మునకంటె నితరములగు “పొందు. పుట్టు” మొదలగునర్థ ములు గల కలుగుధాతు 

వున కబధి చేం గలా దేశము గాదని (గృహొంచునది. 

త్ర ర్థంబునం నలాబేళంబు విధావమనగు. ౧౦౫, 

ఎడియడులకు లోవం చిట నిత్యంబు-కల వాండు-క లుగువాండు. 

టీ 44 వేం దృవర్హ కార్థకమున నెడియెడువన్నియలం ధాతువుల కగునని చెప్పు 
బడినది. ఓర వే వానికి లోవము బహుళముగ విధించంబడినది. తర మనంగం దృవర్ష 
'కార్భ మున నని యర్థము. ('తృ+అర్థ ఇత్ర, ర్థ) సంస్క్భృతమునందగు 'తృచ్* అను 
వ వ్ర, క్యయ మునర్గ మునం 'బెనుంగుననగు నిడియుడు వర్ణ కములు పరములుగాం గలుగు 

ధాతువునకుం గలా బేశము వికల్పముగ నగునని నూశ్రార్థము. కలా దేశ మావిధివే నగు 
పక్షమున నెడియెడు వర్థ!'కములు నిల్చియున్న చో గలే. క లెడఅను నవరూవములు 
సంభవించునుగాన వానిని వారింపం గలా దేశం'బై నవతమున 44 చే వెన యెొడియెడులు 
నిత్యముగ లోపించునని యెడియెడులను వివరణము చే శాసీంచెననియు దానం గలా చేళ 
మగుపతమున సమాసము 9 చే వైన తచ్చ్భబ్బముతోడనే గలవాండు కలదనురీతిశే 
రూవములగునని యంం 6 దచ్శబ్దముగూడం గాకున్న నిత్యముగం గలయని యే విశేషణరూవ 

మమరుననియు నెజణుంగవ లెను. అ_స్త్యర్థకమగకలంగు ధాతు వే యీనిధికి విషయము, 

కలుగు ధాతువునకు క్షత చే నెన' యెడియుడులు వరములుగా నీవిధిచేం గలా దేశమును 
షీర్ నందలి బహుళ గ్రవాణమునంబేసి కలా దేశంబుమోంది యొడియెడులకు నిత్యముగ 
లోవమును సమాసము 9 చే శచ్చబ్దనున్నుప్రయు కమును గాం. 'గలవాలోడనియుం గలా 
దేళము గానివతీమునం “గలుగువాండు గలిగెడివాండు. గలిెగడువాండు' అనియున్యు 
రూపములు గలుగునని గృహించునది, కలా చేశముమిోంది తచ్చ్భబ్దవకారమునకు 117 చే 
లోపం బయ్యె చేని కలగదు కలా'రనురూవములగుటను గమనించికొనునది, 
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అ_స్థ్యర్థంబునకో లజ మి క ని వడి వర్లకంబులు వరంబు లగునపుఢో 

లె యగు. ౧౦౬. 

వ. లేడు - చేవ - లేదు - లేను, మ. లేవు - లేరు. ఉ. లేను - 
లేము. లేమి - లేక - లేని - లేవడి. 

టీ, అస్త వర కమగు కలుగుధాతువునకు లజియు, తి? చే వ్యతిశేకభావమున 
నగు మిజియ్సు 89 చే వ్యతిలేకళ్త్వార్థమున నగు కజియు 47 చే వ్యతిశేకతృవర్ణ 
కార్థ మునందగు నిజియుం గృదంతము 02 చే నగు వడీయుం బరములుగా “లే” అను 

నది “యా బేశమగునని సూశ్రార్థము, అ న్హ్యర్థ కమగు కలుగున కనుటంజేసీ “ఫౌందు- పుట్టు” 
అనునర్థములం గల దాని కమ జేశము నల్పగదనియు దాన యథార్హ్యముగ వ్యాకృతి 
ప్రక్రియ ననుసరించి రూవములు గలుగనగననియు (గృహించునది, కలుగుధాతువున 

కస్త శ్రర మునకు లజ వ్రథమప్రరుషైకవచనము డుజ్జు పరముగా నీవిధిచే “లే” అనున 
దాదేశముగా లేండనియం దానిబహువచనము రువర్ణ కము వరముగా లేయా దేళ మైన 
లేరనియం నమవాదర్ధమున లజిని దువులు పరములుగా లేయా దేశమైన లేదు 'లేవనియు 
నుధ్యమమున వురులు వరములుగా లేయా దేశమైన లేవు లేరనియు ను_త్రమపురువమున' 
నైకవచనబహువచనపృత్యయములు నుములు వరములుగా _అలేయాచేశ మైన లేను 
'లేమనియు రూపములు సంభవించును ఈగతినే మివర్ణ కము పరమగునపుడు లేయైన 

లేమి యనియు కజి పరమైనపుడు లేయైన లేక యనియు. నిజిపరముగా లేయైన లేని 

యనియు వడి పరముగా: గలుగునకు లే యూబేశ సూవిధిచేం గా లేవడి యనియు 

రూపము "లేర్పడును, 

వ్యతిరేకంబునందు వలచున కొల్ల విధావనగు. ౧౦౭, 

ప. ఒల (డు - ఒల్లరు -ఒల్లదు -ఒల్లను. మ. ఒలన్ర - ఒలరు, 
wy) ౧౧ ౧౧ ౧ ౧౧ ౧౧ ౧౧ 

ఉ. ఒలను- ఒలము. ఒలమి - ఒలక - ఒలని. వతంబున వలవం 
ag లు ౧౫౧ mn ౧౧ 

డిత్యాది. జల మి కొల 6బాటని వ రళూగంబులం గెనంబడియొడి. 
౧౧ (2) UU 

టీ. వ్యతి శేకమున వలచుధాతువునకు “ఒల్ల' అనునది వికల్పముగ నాదేశమగు 

నని సూత్రార్థ ము. “లజి_మి_కంని” అనునవి వ్యతిశే కార్భ కములని ముంచె యుక్తము 

లజిని త్రథమపురుషమున డు-రులును ననువా దర్భ మున దు-వులును బరములుగా నీవిధిచే 

నొలయెన నొల్లం డొొల్లరనియు దువులు వరములుగా నొల్లయైన నొల్లదొల్లవనియు 
Om య లు | 
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ని్లే మధ్యమమున వురులు వరములుగా నొల్లయైన నొల్ల వాల్లరనియు ను_త్రమమున 

నుములు వరములుగా నొల్ల నొల్లమనియు మివరము గా నొల్లయైన నొల్లమి యనియు కడి 

పరము గా నొల్లయైన నొల్లకయనియు నిజ పరముగా నొల్లయైన నొల్లని యనియు రూప 

ములు సీద్దించును. ఒల్లాచేశము గానివక్షమున వ్యతి శేకమున రిరి చే వల చుథా తువునం 

ధలి f ద్ధవశారమనన. వకారమును 20 చే చువర్ల ర మునుళ్వమున కత్వమును నంకట( 

సూర్వుకొనుచు “వలవండు=వలవరు; వలవదు_వలవవు; వలవవు=ఎవలవరు; వలవను.పల 

వము; వలవమి-వలవక=వలవని* అని రూపములను సద్ధింపం జేసికొనవ లెని వకత్షమున 

వలవం౭ డిత్యాది యనువివర ణ మున కషి ప్రాయము. ఒల్లమి యనునర్భ మున నొల్ప మియను 

చదమునకు మాణుగ నొల్పంబాటని కమి ప్పయోగములం దగవడు చున్న దని యం దాన 

నొల మియందలి మివర్ణకమునకుః బాటు పరముగా వృ._త్లియందు లోపము గలి7నని 
య 

యంగీశరించవ లెననియు, నిది సంధి 96 లోల దలంబ్రాల్వాదులం బఠింవంబడుటం బేనీ ద్రుత 

తో*వముగామి. నర్ధబిందు సరళాబేశములతోడి రూప మమశెననియు నొల్లమికను నీ 

క్రి _చివివరణమున కభి ప్రాయము. బట: బ్రాతాదిశా స్త స ముచే నంత్య వర్ద లోపము 

మత్రమే గబిగెననియు 87 వేం బాటుశబ్దవరుషము పరముగా నుచూగ మమయ్యె 

ననియు? ద శ్రీ యార్భ మూ హింపనలసీయున్న ది. 

'చువర్లంబుతోడ దుగ్గకారంబు తకారంబగు, ౧౦౮. 

ఎలుతురు విలుతుకు.అడంతురుశడతురు.చింతుకు. ఇంతురు-వచిం 

తురు-వదింతురు. చేతురు - కోతురిత్యాదు లసాధభున్రులని యె టుగునది, 

టి. 22.చే దుగాగమము నిధింవంబడినది. ఈదు గాగమము చువర్షమున  క్ర్షవ్యవ 

హీతవరముగ నుండునపుడు “చుదు” అనుశండిటికితుఅనునగి యాదేశమగునని సూశ్రా, 

రము. చువర్ణ్లములతోోC గూడిన దుగాగమదకారమునకు “తి అనునది యా'బేశమగు 

సషటంటేని ద దు గాగమదువర్షముమోంది యుత్వము నిల్చననియు “చుదో అనుదానికి 

“శ్” అనునది య-చేశమగుననియు గ గృహించునది, ఏ౮ చే దుగాగమదు వర్ణ మున కత్వ 

మగునపుడును నాదకారముమింది యకారమునకు తవర్ధ మాచేశముగామి న కారము 

నిల్చియే యుండునని గృహీంచుకది. డీన “త్ అనునదే యాబేశ మగునని లేలినది 

గాన కశారముమాందియ కార ముచ్చారణార్భ కనని యొంచందగును, లేదా తకార 

మాచేశమగునని గ్రహించి దుద్దకారముమోంది మిగలిన యచ్చుతోడం దకారము పైనున్న 

యశకారము నపహదిస్వరనంధివిధిచే నిక్భముగ సంధించె ననియేని యంగీశరింపవ లెను, 
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దుక్గ కారమునకు ముందటి చువర్గ ము థాతునహజమును ద్రితయసంబంధియును 
గావచ్చును. మజకియు నట్టి చువర్ణ ము ఫూర్షార్థబిందు పూర్వకమైనను నీవిధిచే త కారము 
సిద్ధిం చెడి. నిలుచు భాతున్రనక లాట్టు (ప్కథముప్రురుషబహువచన ప్రత్యయము రువర్హ కము 
వరముగా 22 చే దుగాగమముగలుగ 'నిలుచు+దురు” అని యుండ నీవిధీచే చుదులకు 
త కారము గాంగ నిలుతురు” అనురభూవము సిద్ధించును. ఇళ్లే పీలచుధాతువునందలి 
చుదులకు తకార మాసూ త్రము చేం గలుగ “విలుచు4దు.రు = పిలుతురు అని రూవ 
మగును. ఈరీతినే "అడంచు అనుధాతువునండలి చుదులకు తకారము గలుగ 
“అడంతురు' అనురూవమగు, ఇట ధాతు సిద్ధమగు నర్గ బిందువు తకార మోవిధిచే నగు 
నపుడును సంజ్ఞ 16 ననుసరించి నిల్చియే యుండునని గృహించునది.. ఇట్లే *కడచు- 
దు -రు=కడతురు” అని యగును. చించుధాతువునకు “చించుదు శారు = చింతురు” అనీ రూవమగుననుట స్పష్టము. ఇటే పెంచుభాతువునక “పెంతుిరని రూవమగుటను 
గమనించుకది. వచధాతువువకు 9 చే నించుక్కు_గా “వచించు అని మైనవీదవ 
లాట్టున రువర్ణకము వరముగా 22 చే దుగాగమము గలుగ “వచించు దు రు” ఆని యుండ నీవిధివే తకారము చుదులకుం గా “వచింతురి ఆనురూవము సిద్ధించెడి. 22 చే 
వృథమపుకుషబవువచనము మొదలంకొనియే దుగాగమ మగుంగాన చుదులు వ్రథమ 
పురువబహువచనము మొదలుకొని యు త్తమబసువచనాంతము తోంచుననియు, 
నాయెదువచనముల తకారము గల్లిన రూజవములు సవాజకృ త్రిమచువర్థాంతముల | 
కమరుననియు భావము (గృహింపనగు, (పృథ మైకవచనమున మా శ్ర మే తకారము గల్లిన 
రూవమీో చువర్శాంకములకు లాట్టున తోంపదని ఫలితము. చచుదులకే తళారము విధింవం బడుటం జేసీ చేయు కోయు మొదలగుభాతు వులు యువర్థాంతములగుట వానికి లాట్టు 
రజ్జు పరమగునపుడు దుగాగమంబు గా “యుదుి అనుభోగ మే దొంంకును గాని “చుదుి 
ఆనుభౌగము దొరక్షమి నీసూత్రముచే తవర్షక మట్టివానికి గలుగ నవకాశము లేదు 
గాన వానికి “చేయుదురు; కోయుదురు అనియే రూవములు శా స్తీ యము లగుంగాని 
“వేతురు కోతుిరను రూపములు శా స్త్రీయములు గాంజాలవనియు నవి వ్యావహోరిక్షము 
లగుట సొధువులు గావనియు చేతురు కోతు రిత్యాదు లసాధీవులను నీ కి ందివివరణ మున కళిప్తాయ ము, కొంతమంది లత్ణక ర్ల లివి సాధువులనిరి. కొంతమంది కవులు 
వీనిని వాడిరి. (చూ, శ్రీ గి. రా. వం. బా. కు కాని యలాతణికములగుట నగ్రావ్యా ములనియే నూరితలంపు. చుదులకుం దవర్ణ్శము గల్లి నరూపములలో దవర్గ ముమోందియు 
త్వము ర2 చే లోకించినవత్మునం జింత్రు, పెంతు, రూపములు గలుగుటను స్మరించి కొనునది. “జౌ చోర్లు క్షద్ధశే; బిందువరస్య త కారో దోస్స్యాత్” అను చింతోమణి 
మూ త్రములగుండ ఫలించినయర్థ మాసూత్రరూవమును దా ల్బెననుట స్పష్టము, 
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వడుజి కొను లొకానోొక-దో స్వార్థంబునం దను 

ప్రయుక్రంబులగు. ౧౦గ౫ా. 

చొచ్చు - వొరంబడు. నిలుచు - నిలువంబడు. కూడు _ కూడ 

బడు. వండు - వండుషొను, 

టీ. 49 చేం బడుజి కర్త మున విధింపంబడినది. 52 చేం గొను క్రియాఫలము 

క్ర _ర్త్భగామి యగుచో నగుననియు కము, కాంగాం గర్మ మున నగుపడుజి యు నాత్మ చ్చే 

పదార్థక కంబగుకొనును గర్గాత్మ చేవ పదార్థ ములం దేగాక ఛాక్వర్థమాత్ర త మునను గాందగునని 

సూత్రాఖిప్త్రాయము స్పష్టవడియెడి. వడుజికొనుల కీచోటుల విశేహిర్ధ్మవ వ్రశాశనళ కి 

గలుగదని ఈాక్సర్యము. వొద్చుధాతువున కీవిధివేం బడుజియు నది వరీమగా 91] చే 

వారు. అనునది చొచ్చున శాచేశంబును 21 చే నుగాగమమును 20 వే రువర్ధము 

నుతర్చమున కత్వంబువై 'చొరంబడు అనురూవము సిద్ధించెడి, దీనికి “చాచ్చుటి ఆనియే 

యర ముగాన' నిది ఢాక్వర్థ మా (తృమున నె యను వ ట్ర యు క్ష మయ్యొనని గ్ల గ హింవవ లెను, 

వాండ్లు చొరంబడెనన వోడు 'శౌశ్చెకని యర్థము గాన నిట గర్హార్థమున గాక వడుడి 

స్వార్థ మున నయ్యెననుట తెల్లము. ఇటే నిలుచుధాతువున కీవిధివే స్వార్థ మునం బడు 

క్రయ నది పరముగా భాతుసవాజచకారమునకు ర8 జే వకారమును 21 Eg నుక్కు_ను 

20 చే నత్వమును గా “నిలువంబడు" అనురూపమగును. దీనికి నిలుచుటయే యర ర్భ ముగాన, 
నిట స్వార్థ మునం బడుజి యయ్యునని గ,పొంవవ లెను, వాండు నిలువంబడె న ననగా. 

వాండు నిలిఇెనని యర్థ ముగాన నిట పడుత థాక్వర్థ మాత్రమున నయ్యెననుట తెల్ల ము 
ఇటే హదుభాతువునక్ స్వార్థ మున బడుజీ గాం శేదావ మేర్చ డెననియుం గూడంబ 

డృనంగాం గూడుట యర్థము గానం బడుజి స్వార్థ మునం దౌనని యొజుంగునది. ఈగతి చే 

పంకుధాతువునకు “కొను” అనున దీవిధిచే సర్ధమనంగా బండుకొననురూవము గలి 
ననియం దీనికిం బండుట యర ముగాన నిది ధాక్వర్ణమునంచా త గెననియు గ్రహించునది. 

(వండుట శయనించుట్ర పండుకొననునపుడు గల కొననున దీవిధిచే స్వార్థమున నను 
వ్యయం క్షముగాన థాతువుగాదనియు దాన నీకి చే నిగాగమము గాదనియేని లేక రీతి 
నందలి బహుళ గ్రృవాణమునం జేసీ యాత్మ చేవదార్థక్రము పరమగునపు జేగాని స్వార్థమునం 
గాదనియేని గ హించి వండికొననురూవ పము గాకుడ వారిం చికొనునది, 

తెంచుధాకువగ్వాదుల కనుప ప్ర “యు క్రంబగు నగుచో నుత(ంబుపయిని 

దానితకారంఘు దకారంబగు, ౧౧౦. 

అగు చెంచు _' నెగయుటెంచు - పోవ్చ చెంచు. అగు - నెగయు. 
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పోను - చొచ్చు - వుచ్చు - తోంచు - నడచు - వజచు - మొలచు - 

వీచు - ఇత్యాదులు. 

టీ, అగు మొదలగుధాతువులకు స్వార్థ మున 'తెంచుి అనుధాతువుతుదిని జేరు 

ననియు నుదంతములగు నాయగుమొదలగువాని యుత్తుకంటెం బరమగు తెంచుధాతువు 

నాదినున్న త కారము దకారమగుననియు సూత్రార్థము. అగు దీని కీవిధిచేం చెంచుథాతు 

వను (పృయుక్తమై తకారము దకారముగా నస్ జెంిచనురూవము గలుగును ఇటే 

ఇగయుపోవులక తెంచను వ్ర యుక్త మగునపుడు రూపము లూవ్యాములు, చొచ్చు 

మొదలగు చువర్ష ముతుదిని గలఛాకున్చల చువర్ణ ము 112 'చే లోపించుటను గమనించుచు 

వానికి రూపము లరూన్యూములు, స్వార్థ మున నని ఫూర్వస్మూత, త మునుండి యనువృ త్తం 

బగును. చొళ్తెంచు మొదలగురూపముల శతృక్కియ 112 టీకరా నరయునది. 

ఆభ్యాగతి నరుగ్యాదుల కయ్యథి యను పయ కంబగు నగుచో 
గువర్షంబు విభావను లోవించు. ౧౧౧. 

అరుదెంచు - అరుగు దెంచు. ఏ తెంచు - వగు దెంచు - చను చెంచు. 

టీ. అభ్యాగతి యన చెదురుగా వచ్చుటయని యర్థము. అభిముఖాగమనమని, 

భావము. ఎదురుగా వచ్చుట, లేక రాక యనునర్భ మున “తెంచు అనుధాతువు 

“అరుగు మొదలగువాని తుదిని 'జేర్చంబడునని యు నట్టు చేర్చంబడునపుడు ధాతువు 

తుదివర్ణము వికల్పముగ  లోవిం చుననియం నూత్రార్థ ము, ఆరుగు ధాతువున కీవిధిచే 

తెంచను ప్ర యుక్తముగా బూర్వవిధిం జేసీ క కారము దకారముగా నీవిధిచే గున 

రము లోపింవ 'నరుదెంిచని యగును. గువర్ణ లోవము గానిపతీమున 110 చే త కారము 

దశారమెన 'నరుగుచెంిచని యగును. ఇటే యేగు ఛాతువుమోంద 'తెంచను వ్రయు క్షముగా, 

గువర్ణ లోవం బైన నుత్వంబుమోందిది గామి తకారమునకు దకారము గాదుగాన “నేతెంచ 

నియు గువర్భల'పము గానివతీమున తకారమునకు ద కారం బై 'యేగు బెంచనియురూవము | 

లగును. నీగుచెంచన వచ్చుటయని యర్భము. ఈ తెంచుధాతు వభ్యాగతినేగాక పంపుట 

వెళ్ళుటనున ర్థ ములను నన్నుపష్పయుు క్త కమగునటుల భారత వ, యో గాదులనుండి తెలియనయ్యుడి* 

పు త్తించెనువంచె పెను చను బెంబెనుజవీ గను, ములీరోలుం దొల్లి కౌ్వర్థక ము ముందిడికొని 

యుట్టిరూవములు ప్రయుక్త కములగుటయుం గవి వ ప్ర యోగద్భష్దంబు. (అడిగి పుతండు, 

ఇప్పి పుత్తెంచే (చూ. బొలకవిశరణ్యము, సీరిచం చి, క పీఠిక, శీ గి, రా, వం) ఇందు 

జేరునవి గువర్ణాంత క్రియ లె యనుట 'తేల్లము. 'వరపుటం బెటట అనునర్భములం దిట్టివ 

వ్ వ యు క్రములై నను స సంచయిడేన లేక 'వెడలినవ్య క్రీిదెగమునము వాని సందర్శింవవలసిన 
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వ్య_క్తికభ్యాగతియే యగుంగానం దత్కి_)య లభ్యాగత్యర్థకము'లే తుదికగుచున్న వని 

తోంచెడి, 

ఆయ్యధి పరంబగునపుడు చువర్లంబు లోవీంచు. ౧౧౨. 

చొచ్చు-వొ ల్తెంచు. వుచ్చు-వు ల్తెంచు. తోంచు-తోంలెంచు. 

టీ, అనుప్రయుక్తమగు తెంచుధాతువనంగా స్వార్భమున 110 చే విధింపంబడి 
నదియు 111 చే నాగమ నార్భ మున విధింపంబడినడియుం బరనుగుచుండ ధాతువుతుది 

నున్న చువర్షము నిక్యముగ లోప్పించునని సూత్రార్థము, చువర్శ మను సామాన్యో క్రింజేసీ. 
సన్విశ్వమగునదియు లోపీంచునని చొచ్చు మొడేలన నుచావృతులంబట్టి గ్ర గ హింవం 

దగును. చొచ్చుధాతువునకు 111 చే వైన తెంచుధాతువు వరముగా నవివ చ్చు” 

అనునది లోపింవ “చో. శతెంచు అని యుండ నంధి ల9 చేం గాని మ్రశీర్ణ్యము 6 చే 

"గాని తకారమునకు నిత్యము ద్విత్వము గలుగం జొ త్రించనురూవము సిద్ధించును, ఈ 

రీతిశణే పుచ్చుధాతువునందలి “చ్చు” అనున దీవిధివే లోపించి తెంచుధాతువు త కారము 

ద్విత్వముగా 'పుశ్తెంచు అనురూవము గలుగును. ఇటే తోంచుధాతువు తుది చువర్ణ మ్ 

నిధిచే లోపింప నుత్వముమోందిది గామి: బెంచు ధాతువు తకారమునకు ద కారము గాకున్న 

'తోతెంచు” అనురూవ మగును, లేదా (వ,కీర్ణము రి చే నొకచకారమును లోపీింపం 

జేయంచుం బ్ర క్రియను నడుపుకొననగును,. విదవ వీనిపె నాయాల కారములం దొయా 

రూవము లాయావిధుల ననుసరించి సాధ్యములు, చువర్శమనుటం జేసీ యితరములు 

లోవింపవని (గృహించునది. నిత్యవి ధానమునం బేసి “పుచ్చు దెంచు; చొచ్చు దెంచు; 

తోంచుదెంచు అని రూపములు గలుగవని యెటుంగునది. నడచను మొదలగుధాతువు 

లకు న త్తెంచను మున్నగురూపములు గలుగకుండ నడ్డుటశై సంధి 89 కంటె భిన్న ముగ 

సీసూ త్రము ప్రారబ్ధమనిమేని లేక యది. నుబంఠవదనంధికి సంబంధించినది యగటం 

గియారూవముల విషయమున నద్దానిం బృమాణముగం గొన నవ కాళము లేమి నిది 
Uy 

యారబ్ధమనీయేని ఫలమును గ్రృహించునది. 

అద్దానికి ముత్తు పరంబగునపుఢు శేశకేరులగు. ౧౧౩. 

అగు చేండు - అగుచేగండు - అగు దెన్లు - అగుచేరుము. 

టీ, స్వార్థమునను నభ్యాగతిని నన్ను ప్రయు క్తమగు 'లేంచుధాతువునకు ముజ్జీత్తులు 

వరములుగా తే; లేరు ఆను రెండును బర్యాయముగ నా దేశములు నిత్యముగ నగునని' 

నూత్రార్థము, 110 చే నగుధాతువునకుం జేరిన తెంచుధాతువుతోడి యగు చెంచనుదానికి 
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లజిని ప్రథమపురుషైకవచనము డుజ్జు పరముగా లజి జీత్తుగాన నీవిధిచేం చేయా దేశం 
బైన నగు దేండనియుం చేరాదేశంబైన నగు చేరండనియు రూవములం గలుగును, ఇటే 
యమవాదర్గ మున దువులైన నగు జేదునగు చేరదనురూవము లగుననవ లెను, ఈరీతి చే యను 

(వృయుక్త కనుగు 'తెంచుధాతువుతోడి యగు చెంచను దానికి లూట్టున మధ్యమము వర్ణ కము 
వరము గాం చేయా బేళ మోవిధిచేంగా 'అగదేష-ము” అని యుండుననియుం బిదవ 61 చే 

నాదేశంబైన “కే” అనుదానికి ర్ర్రసమను మువర్ణ కమునకు నూముడియుంగా నగు జెమ్మను 
రూపము సీద్ధించుననియు. నెంచునది. ఇట తేదీ ఆను నా దేశంబైనవత్ మున నగు చేరు 
మని రూవంబు గలుగును. ఇట్లే మధ్యమబహుపభనమున నగు చెం డగు జేరు. డనురూవము 
లగుటను గమనిం చికొనునది, ఈరీతి చే జీత్తులు వరములగునపుడును జేజేరులగుటను 20 వే 
నుకషమున కత్వమగుటను గమనించుచు నగు చేక- యగు దేరక-య/ దేమి-యగు జేరమి* 

మొదలగురూవముల సాధింఛచికొనవలయుళు. 93 సూత్రము స్వతంత్రమగు తెచ్చు ధాతు 
వునకుం డేతేరులు విధించునదియు నిది యన్నువ యుక్ష మగు తెంచుధాతువునకుం జేరు 
లను విధించునదియునని భేదము గమనించునది. 

భరాతంబున లజికి లీడంతంబగు నగుధాతువను ప్రయు_క్రంబగు, ౧౧౪, 

వాండు రాండయ్యెను - వారు రారయిరి. అపి రాదయ్యెను - 

అవి రావయ్యెను నీవు 'రావయితివి-మిోారు రారయితిరి. నేను రానయి 

తిని - మేము రావుయితిమి. 

టీ, భూత కాలబోధకంబగు లజి కనంగా వ్యతి రే కార్థకవ్ర వ త్యయము లంతమందు6 

జేరిన భూత కాలబోధకనమావక 'భాతురూపములకు, లిదోంతంపసునన గా లిట్టునండగు 
వత్యయములతోంగాడిన, యగభాతువన నగుభాతురూవములు తుదిని జేరునని 

సూత్రార్థము, లజీ వృ థమనుభ్య మో త్రమెకవచన బహువచనములకుం గృమముగ లిడం 

అఈాగు ధాతు పృథమమధ్య మోత్త మెక వచన బహువచనము లనువ్రయరు క్త ములగునని 

(గృహొంచునది. అను పృయుక్షమనంగా వెన్నంటి యుండుటయని ముంచెయు క్షము. ఆగు 

ఛాతువునకు లిట్సథమైకవచనమున “అయ్యునుఅనురూప మగుననుట 100 వేం చెల్లము" 

వ్యతిరేకమున (లజిని వచ్చుధాతువునకుం ద్రథే మెకవచనమున 9] చే “రాయడు” అను 

రూప మగుననుటస్పప్టము. “కాంగా రాండనుచాని కయ్యొననున దను చ యుక్త క మోవిధిచేంగా 

'రాండయ్యెను” అనురూవము సిద్ధించును. ఇట్లే 100 3 నెన యగుగాతులిట్న)భమబహు 

వచనము ౪1 చే నగు రారు” ఆకు లజీ వృథమబహువచనమునకుం జేర 'రారయిరి అను 

రూపము గలుగును, ఇట్టే యమహత్వమున లజి నేర్పడినరాదను (వృథమెకవచనమున 
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కయ్యెనను నగుధాతు ప్రథ మైకపచనము చేర “రాదయ్యెను” అనురూవ మేర్పడెడి, ఇట్టే 

తక్కినపురుషములందు రూపము లూవ్యాములు. 

“అప్పలం కింకను నమ్మచేరనయ్యెద; ఓలి మణి వృష్టిలేదవు;' అను మున్నగు 
భారత వ్రయోగముల ననుసరించి లజీని లిడంతంబగు నగుధాతు వేగాక లాడంతంబగు 

నగుధాతువును గావచ్చునని యంగీకరింపక తీరదుగాన లిడంతంబనుట చింత్యము. లిడం 

తము సాధభారణముగ( గానవచ్చుటం చేసీ యిట్టు నూ, త్రించె ననవలయును, “చేరను 

అయ్యొదను = చేరనయ్యెదను. లేదు--ఆగును = అవునుజలేదవును* యతిప్రాసములందలి 

ప్రయోగము లగుట నివి దిద్దరానివి. (చూ, బాలక శరణ్యము, శ్రీ శీ, గి రా, వం) 

నుజ్యంతంబగు నగుధాతువు క్రి యావిశేషణంబుల కను వ ప్రయ కం 
బగు నుజికి విభాషనగు. ౧౧౫. 

కాను-అనునది నుజ్యంతం బగునగుథాతువు రూపంబు. 

టీ, క్రియావిశేషణములతుదిని నుజి వృ త్యయముతోడి యగుధాతురూవము 

“కాను” అనునది నిత్యముగను; నుజ్యంత భధాతురూపములమోంద వికల్పముగను; జేరునని 

సూత్ర్రార్థము. అగు ధాతువునకు 40 చే నుజియు జీత్తగు నుజీ వరముగా 96 చే “కా” 

అనునా దేశమును గా “కాను” ఆని రూవమగుంగాన కాను” అనునది నుజ్యంతమగు నగు 

ఛాతురూవమగునని కాను అను సీ శ్కందివివరణమున కభిప్రాయము, మిందిసూత్రమున 

దీనియు దాహరణములం౦ గాం-చునది. క్రి యావిశేషణను లనలాం గి యతో నన్వయించు 

నట్టి విశేషణములని యర్థముగాని శ్రీయలనుండి గల్లిన వచ్చిన మొదలగునట్టివి గావని 

గృహించునది, 

దానికి హన్వంబు విభాషనగు. ౧౧౬. 

లెస్స గాను- లెస్పగను - న్యాయ్యముగాను - న్యాయ్యముగ ను- 

శ్రట సరళంబు నిత్యంబు. చూడంగాను - చూడంగను - చూడను-ఇట 

స్వత్వంబు లేదు. 

టీ, పూర్వనూ త, తముబేం గి (గీయావిశేషణములమో6దను నుజ్యుంత ములమోందను 

జేరిన “కాను అనుదానికి వ్రన్వమ వికల్పముగ నగునని సూత్రార్థము. “లెస్స” అను 

శ్రీయతో నన్వయించువిశే మాము మోదం బూర్వసూ త్ర, ము “కాను” అనునదను 

చ యు శక్షముగా, సంధి 13 నందలి బహుళ గ్రహణమునండేన నిత్యముగ “కాను” అను 

చోనియందలి కకారమునకు గకారము గా ణా ననియు నీవిధిచే వ్రస్వముగా 
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“లెస్ఫగి ననియురూ పములగును, సరళా దేశము నిత్యముగ మై నపీదవశే వ్రాస్వము గలుగు 

నని కొని హ్రూస్వము గల్లినవిదప నిత్యముగ సరళా దేశమగునని గాని (గృహింపందగును, సంధి 

18 చే సరళము బసుళవదముళ క్రింజేసీ నిత్యముగ నగుననియిట సరళము నిత్యమును 

వివరణమున కర్ణము, చూచుధాతువునక్రు 40 చే నుజీయయు 91 చే “చూడు అనునదియు 

20 చే నుత్వమున కత్వమునుగాం జూడనను నుజ్యుంశరూప మేర్పడును పూర్వస్మూత, 

ముచే "కాను అనున దన్నుప్పయు క్తము వికల్పముగం గా సరళా దేశము నర్గబిందువునుగాం 

జూడంగా ననియు నీవిధిచే వ్రాస్వముగాం జూడయననియు రూపములు సిద్ధించును. "కా 

ననునది గానీవతమునం జూడననియే యుండును. “చూడను అను నుజ్బాంకమునందలి 

“ను అనుద్రు తమునకంటెం బరమైన; యనువ్రయు క్తమైన “కాను అనుదాని యాదిమ 

కవర్శమునకు, నరళీముగా 17 చే బిందుసంశ్లేవస్వత్వములు సా ప్షించుచుండ నిట 

స్వళ్వముమ్మాత్రమందలి ఏభాసావదమునకు వ్యవస్థ గల్పించుటం జేసి గాదని యిట 

స్వత్వము లేదను నీ క్రి ందివివరణమున' కిప్రాయము. దీనంజూడను గాననురూవము గాదని 

భావము లే లెడి. బ్వత్వమువలె బే యవ ప్రశీస్థమగుట సంశ్లేషమును నిట రాదనుట లెస్స. 

“కియావి ధేయవిశేషణములమోంది యసధాతువున కన్న ౦తమునకు లోవంబు విభాష 

న అని న్యూ త్రించి త్రిలింగలమ్ణ శేషక్షర్ధ యాసందర్భమును బూరించుట నరయం 

నది. గ కారమునకు సరళ నంజ్ఞయుం గలుగుటం చేసి సామాన్ఫ(ోో_క్టిని సరళమ చెననితోో (చెడి, 

సరళొ దేశము ద్రుతముమోందిదగుట విశేషించి కకారమునకు గకారమగుననుట యుచిత 

మని తోంచెడి, | 

ఉన్న కలనవర్లకంబులమోంది తచ,బవకారంబునకు లోవంబు ౯ ఇదీ 
విభాషనగు. ౧౧౭. 

బావుుళకంబు చే నిట సంధి నిత్యంబు. వండుచున్న వాండు _ 

వండుచున్నాండు - వండుచున్న వారు - వండుచున్నారు. వండుచున్న 

వాండను - వండుచున్నా (డవు. వండుచున్నవారరు - వండుచున్నారరు, 

వండుచున్న వాండను . వండుచున్నాండను. వండుచున్న వారము-వండు 

చున్నారము-ఇట్లు వండంగలవాండు - వండంగలాండు - వండినవాండు- 

వండినా. డిత్యాదు 'లెటుంగునది. 

టీ. సమాసము $ వేం గ్రియావిశేషణములమోందం దచ్భబ మగుటనుస రిం చుకొను 

నది, శ్రీయ 46 చే నున్న కలనవర్ణ కము లగుటను గమనించుకొనునది, కాంగా నున్న ' 
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కలనవర్ణ శములను జేందిన శ్రీయలమోంది సమాసము ౪౮ చే చెన క చృజ్ఞమునకు సంబం 

ధించిన “ప కారమునకు లోచిషు వికల్పముగ నగునని సూత్రార్థము, ' వాండు- వారు 

అనునవగునపు జే వకారము లఖించెడింగాన నీవ కారలోవము "సుహిద్వాచకతచ్శబ్దాంత 

ములగునున్న కలనవర్ణ కములకు సంబంధించిన దగుట స్పష్ట్రము “వాండు- వారు'అను వానిలో 

వశారహల్తాత, ములోపింవ 'ఆిఅనునచ్చు శేషించుననియు దాని కత్తునకు సంధి బహుళ 

మను సూ త్ర "'షునందలి బహుళ, పహణమునం జేసీ పూర్వ ముననుండునశారముతో నిత్య 

ముగ నిట పని యగుననియు బాహుళకంబు'ే నను నీ క్రింది వివరణమున కభిప్రాయము* 

వండుధాతువునకు 46 చే నున్న వర్ణకమును 14 చే చువర్శమును గా వండుచున్న యను 

రూపమును దానికి సమాసము $ చే వాండనుప్రయుక్తముగా వండుచున్న వాండను 

రూవమగును. ఇందు వాండుశబ్దము వకారమున కీసూ త్ర ముచే లోవముగా “వండు 

చున్న +అండు” అనియుండ సంధి 4 చే చ నిత్యముగ నక్వేసంధి గలుగ వండుచున్నా6 

డనియు వకారమునకు లోవము గలుగనివతీమున వండుచున్న వాండనియు రూపములు 

సిద్ధించును. ఇట్లే కచ్చబ్దము వకారము లోపించినపతమున  శేషించిన ఆకారముతోడ 

నున్న కలనవర్ణముల తుదియ కారములు సంధింవ రూపములు దీర్హా కారముతోడ నగుటను 

గమనించునది. యు స్కదన్యద్విశేషణములకు కారకము ల8ి చే నైన “వుంనుంరు-ము' 

అనునవి పరముగా లి చే వైన యశ్వముంజేసి “వండుచున్నా౭డవు” అనుమొదలగు 
రూపములు గలిెగనని స్మ్యరించుకొనునది. “వండినవా6ండను, వండినవారము” అనుమొదలగు 

వానివకార మే యీవిధింజేసీ లోపించుట బేసీయు 'డ-రి అను వానిలోవమునకు శాస్త్ర 

ము లేమింజేసీయు “వండినాను-వండినాము అను మొదలగురూవము లలాత ణికములని 

యంచునది. 14-15 విధులంజేసీ 'వండుచున్నాను_వండుచున్నాము వండు చున్నారు” 

అను మొదలగునవి వర్తమానమున6ంగలుగుటను స్త రించికొనునది. 

ధాత్యాదులకు ధాతువు లను వ ప్రయు_ ర్థంబులయి విలత, కారా భిధాయ 
కంబులగు నీయవి శబ్దపల్ల వంబులు నాంబడు,. ౧౧౮. 

కూరుచుండు. నిలుచుందు వరుండు - పన్ను ౦డు _ ఆశొను- ఈకొను- 

ఈయకొొను-ఇయ్యకొోొను' _ ర కొొ_ను-త్రె క్కొ_ను-మేకొను-నుయికొను- 

మేలుకొను- మేలుకను- మేలు కాంచు-అలవడు - వరువడు-చెప్పుడ్తు-'వెలు 

వడు-త లపోయు-వాసపోయు - ఆపోవు-కొంపోను - కొనిపోనవ్ర-విజయం 

-చేయు-కయి వ్రాలు-తూపాడుచు-9 త్యాదులు శబ్లవల్లవంబులు. 

టీ, క్రియాః వ,సీధ్ధా బహవశ్శబ్ద్బ పల్ల వసంళ్ఞి కాకీ అను నధర్వణకారికకు, 

“థా త్వాదుల కను ప్రయ క్తంబు లై విలతణార్థాఖధాయకంబులగు న నేకధాతువులు శబ్ద 
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వల్ల వములనిపించికొనును * ఆను క విజజమండనవివరణమును నూంతగాంగొని వ, యోగదృష్టి 

నీసూర్ర, మును నూరిరచించెను. ఒకధాతువునకు వేట్ెక ఛాతువ్ర గాని యొక నానువాచక 

మున 'సళఛాతువుగాని చేరుటం జేసీ ఫూర్వవరవదములకు. జెందని యొకవిలతణమగునర్థ 

ము సంభవించుచో విలకణార్థముం జెప్వుట చే చేకవదము గా నేర్చ్పడిన యాపదద్వంద్వము 

శబ్దవల్ల వమనుస ంజ్ఞ నందునని నూత్రార్థము. శబ్దవల్లవ మనంగా శబ్దముల 'మేళనమునం గలి 

గినదని యర్థము. శాఖలు కాండము మొదలగు వానితోడి చెట్టున కఫూర్వముగం జిగురు 

గలుగుగలి ననువ్ర్యయు_క్తములగు ధాతువుల మేళన ముం జేసి యేకవదత్వము భాసించుటయు 

నపూ ర్వార్థ్మవ, వ కోళనమ జరుగుటయు6 గలుగుంగాన శబ్ద పల్ల ల్ల వసంజ్ఞ సార్థకము, మేలు 

చేయులే లేశ యిష్టము వేయు ననునర్భముగల కారుచనుధాతువుతో నుండు ధాతువు గలిసీ 

యానీనతయను నిశేమోర మును "జెల్చుచుండుటంచేన కూరు చుండనునది శబ్దవల్ల వ 

మయ్యెను, స్థిరముగనుండు శాశ్వతమగు ననునర్భముగల నిలుచు ధాతువుతో నుండుధాతువు 

చేరి నిలంబడి యుండు టనునర్థవి శేష మును థాతుద్టయ మేళనమున ముందటి దానికంటె 

విలతణమగు దానిని చెల్పుటంచేసి నిలుచుం డనునది శబ్బపల్లవ మయ్యెను. “వడు; 

ఉండు"అను ధాతువుల మేళనమున శయినించను నర్థము గలిగెంగానం బరుండనునది శబ్ద 

పల్లవమయ్యొను. ఇట డకారమునకు శేఫాదేశమయ్యె. “పన్ను-ఉండు" అనుధాతువు లేక 

పదముగా చేర్చడి శయనించనునర్థమును చెల్పెడింగానం బన్నుండనునది శబ్బపల్ల వము, 

“ఆంకలికొను=ఆకొను; ఆకలిని బొందు” ఇటంగలికి లోవము. ఇచ్చు కొను ఈఫొను; 

అంగీకరించు. ఇట నిచ్చున క్రీయనునది యాదేశము. ఈయయా బేశమెన నీయకొను. 

ఇయ్య యైన నియ్యకొను. “శేకు4క'ను = రెక్కొను = రక్కొను విజృంభించు. “శేకు 

అనుధాతు వీసందర్భ మున “ఆక్, అని రక” మావెను, ్రెంచు “+ కొను= త్రైక్కొనుజు 

చంపు. ఇటం ట్ర,ంచు ధాతు వాద్యతర శేషం నరక కారమునకు ద్విత్వముం గూశ్చి, 

మేష4కొను = మేకొను = సమ్మతించు. మయిఇకొను = మెకొను = మయికొను 

సమ్మతించు, మేలుబ్షకొను అ మేలుకొను = (పృబుద్ధనుగు. "మేలుఖకను = మేలుకను= 

తెలివినందు. మేలు-.కాంచు = మేలుకాంచు = తెలివినందు. ఆలవు వడు = 

వడుం ఇట వువర్ణలాోపమును నిత్వముగ వశకారము వకారమున క్రయ్యె. సిద్ధించు. 

వీర్పు4-వడు=నీర్పదడు. ఇటం జుకారమునకు వకార మత్వవిశిష్టమయ్యు. బయలువడు. 

చొవ్వఎఇవడు=చిెవ్చడు, ఇటం వొవ్చనునది యుచ్చారణమున నాద్యతరశేషణంబై. 

వరవచాదివకారమునకు ద్విత్వముం గూర్చె. సరివడు, వెలివడు= వెలువడు, ఇట లిన 

ర మునిత్వమున కుత్వము పాకు వాదేశము నిత్యము. వ, కళితమగు. తలఫు 4-సోయా=ా 

తలపోయు. ఇటం బువర్థ లోవము, చింతించు, వాయిఖ[పోవు=వాపోవు, ఇట యివర్ధ 
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లోపము. వీడ్చు. ఆదట + పోవు=ఆపోవు. ఇట దటలకు లోపము, తృ పీనందు, కొని4 

పోవుజకొంపోవు. ఇట నివర్ణ మునసం బూర్జ బిందువు మాత్రమయ్యొ. తీసికొనిపోవు: 

విజయము+-వేయు = విజయంచేయం, ఇట మువర్గకమునకు బిందువు. వచ్చుంపోవు 

కయి--వ్రాలు=కయి వ్రాలు, ఒఅగు. అయికై మొన ఎ బ్రాలనియు నగు తూ శ 

పొడుచు=తూసొడుచు. ఉమియు. “తూ” అనునది యుమియుటయందలి ధ్వనికనుకర 

ణము, శొబ్దవల్ల వసంజ్ఞ కేవలాం ధ్రలాతణేకకల్సి తము. వ్యాకృతిలతీణముల ననుసరించి 

వ్యక్రియ చూపంజాలమిని విలతణార్థవ్ర, కాశకములగుటను నివియు వీనివంటివియు నీ 

సంజ్ఞకుం బాత్రము లగునవని యెంచానప. శండును ధాతువు లగుటగాని మొదటిది 

నామవాచకము తరువాతిది ధాతువును నగుట గాని యిందు. జాపట్రెడం గాన "మొదట 

భాతువును బిదవ నామవా-చకమున్సు నిందు. గలియటం గాని తన్తూల మున విలమణా 

ర్థాఖధాయకత్వము సిద్దించుట గాని గలంగదని (గృహింవవలసీయున్న ది, ఈసనియమ ము 

ననునరించియీ “అందిమ్మ 'అను మొదలగువానికి శబ్దపల్ల వసంజ్ఞ గలిగి సాధుత్వము సిద్ధించు 

నండ్రు గాని “అంది + ఇమ అనురీతి నుండువాని కలయికంజేసీ యారూవ మేర్చడి 

నట్లును విశేమోర్గన్సురణ ము గలుగ లేనట్టును విశద కుయ్యొడిం గాన భారత వ, యోగ ముల( 

గా స్థ కారసంధిని నిర్ధూలించుటకై యీమివను -బైమార్ల మాదృశమయ్యెనని యేరిశేని 

తోంవకపోదు. 

చేదర్హయోగంబున లృట్టునకు లిట్టగు. ౧౧౯. "థి ట్ రె 

'ఆబుషీశ్వరుండు వచ్చెనా ఫలించు. గార్యముల్. వాండు జేపు 

వచ్చెనేని నీవు కార్యంబు దొరశొనుము. 

టీ, భావ్యర్థకమగు లృడంతమునకుం జేదర్గక ములగు “ఏని-ఆి ' అనువానితో 

సంబంధము నలిశెచేని ల్ఫడంతకము లిడంతముగ ఫూయినని యోాసూ (త్రమున కభిప్రా 

యము. ఆబుషీశ్వరుండు వచ్చెనా ఫలించు గార్యములను నీయుదాచారణ మున నా 
మునివాక వ యోగకాలమునకు రాక్క' మింద వచ్చువాండగుటంజేసి వచ్చుధాతు 
వున కిటు ల్భడ్రూవమే (రా౭గలండ్ఫ్రు యగును. కాన నాబుషీశ్వరుండు రాలలంజడా 

ఫలించు గార్భములను వాక్య మే మొదటిదనియు నందు రాయగలండను ల్భట్టునకు 

చేదర్ధ కమగు "ఆ అను దానితోడి యోగమున నీవిధిచే లిట్టుగా వళ్చెనా యను 
షూవము గలిగెననియు గ్రహీంచునది. ఇకే వాండు జేపు రాణలంబేని యను వాక్యము 
నందలి రాంగలండను'దానికేని యను చేదరక యోగంబున లిట్టుగా 'జేపు వచ్చెశేని 

యను రూవము గలుగును, జేపనుట భావిని లిట్టగుటను లెన్సగ నూచింవనని గృహించు 
mo 
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నది. వ ధానసమాపకవాచ్య వ్యాపారము దృష్టి కీచేదర్థయోగముగల _ఛాతువుచేం 
చెల్పంబడు వ్యాపారము ముందటి జె యగుంగాన లిట్టు నలుగుట పొసంగెనని తోయిెడి, 

ఇది యేన్తి యా యను చేదర్భ ముల యోగముగల సమాపక క్రియలకు సంబంధించిన విధి 

యని యెజుంగునది. (చూ. 41.) నిత్యవిధానమునం జేసీ బాండు రాంగలం డేని కార్యము 

ఫలిం-మననుట పొనలోదని సూరి యభిప్రాయపడినట్లు తోంచెజింగాని వైరీతినిగూడ 
నుండందగునని తో చెడి. 

ఆకార్థం బభిహితంబగుచోం దలి బృంగసంఖ్యాభిధాయి వచనంబు 

ధాతువిశేషణంబుల కగు. ౧౨౦. 

రాముండు రావణుం బరిమార్చి సీతయుం దాను సౌమిత్రి సహి 
తంబుగం బువ్చ కారూథుం డయి సాశేతంబున శేకెంచె. 

టీ. వాక్యమున నాత్తార్ధమగు తాను శబ్దము ప్రయోగింపంబడి యున్నపుడు 

కర్త బహుత్వ మనురియున్నను నాకర్తలకుం జెందిన విశేషణములును గ్రియలును 

దాను శబ్దము నే చ భానముగ న్నా శ్ళయించిన లింగవచనముఎ నందునని సూత్రాభి 

ప్రాయము. వాక్య ప్రయు క్ష మైన సమాపకమున కితరవ దార్థవ*చకములతోంచాటుగం 

దాను శబ్దమును నొక కర్తమై యమరి క్రియావిభక్తి వేం ఉలుపంబదడునపుడు విశేషణ 

ములను గ్రియలును దాను శబ్దము లింగవచనముల నే పొందునుగాని తక్కిన కర్తల 

లింగవచనములను బొందవని ఖౌవము, కారకము 19 ప్రకారము బహు విశేష్యముల 

కగు నిశేవణములు బహు తాషదుల నే యందవలనసీ యుండుటం జేసీ యీవిథి (వ, ల్యేకించి 

యారంఖింవ నావశళ్యకత గలి'గెనని సంభావించునది. తాననునది వాక్యమునం బ్రధాన 

విశేష్యమును బోధించునదిగాన దానినే (వ ధానముగ నెంచి యితరము లప్రథాన 

ములుగ దలంచియు6, | బ్ర భానము ననుసరించియే య వ, ఛభానముండును గానం బ్ర థా 

నము ననుసరించిన నప్ర ధానమును ననుసరించినబే మ యప ధానప్ర వ శాశనవసనకు 

భంగము గలుగదని భావ చియు నిట్టిసందర్భముల నిట్లు కధ్విశేదణ క్రియలకు దల్లింగ 

వచనముల నే గూర్చుట జరిగనని వెవ్చనొవ్వును. నామవాచకము లేనిది తాను శబ్దము 

వ్ర యుక్తము గాదనియుం బ బ్ర, థాననామముం జలువనే తాను శబ్దము (సృయుక్త కమగ 

నసయు నాం ధ్ర వాక్యరచ న ిజ్ఞులక చెల్లంబ. రాముండను మొదలగు నుదాహరణ 

వాక్యమున 'రాముంయంీత అనునవి రెండును. నేతెంచెనను (క్రియకు కర్తలంగాన 
వాని విశేషణంబగు “ఆధూఢ” అను దానికిని “నీతెంచు” అను క్రియకును సీ తానివ్టమగు 
క్ లింగన ల 
త్రులంగ సంఖ్యలు గాక రాముని (ట్ర థానకర్తను .చెలుపు  తొను శబ్ద మయొక్క 
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పుంలింగవచనములే యీవిధిచే నయ్యెంగాన 'ఆరూఢుండై -వీ తెంచెను? అనురీతి నమళి 

నని గ్ర హించునది. సీశయు రాముండును సమానముగానే (క్రియాన్వయము నందు 

చుండుటను చేతెంచుధాతువాచ్యవ్యా పారమునకుం గర్హలగుటను దద్వి శేషణ క్రియలు 

బహుత్వము నందందగును. మణియుం దద్విశేషణములక్రు పుం స్త్రీ లింగములలో ేదానిని 
నిల్బవలెనో యను సందియము పొడమును గాని సీతంగూడి రాముండు వచ్చుట సూచిత 

మగుటం జేసీ స్రీ తోం బురుషునిం జెవ్చునపుడు ఫురుషవాచకము మిగులునను (పుమాన్ 

శ్రీయా పద్ధతి ననుసరించి పుంలింగమే వాని కగునని తీరానింపందగును. కాంగా 

నీవిధిం జేసీ తొను శబ్దము ననుసరించి యేకత్వమును బుంలింగమును నిట శాసింవంబడె 

నని గృహించునది. విశేషణమునకు లింగమగుంగాని (క్రియ కెట్లు లింగనుగునని శంకింప 

వలదు. [క్రియ మహాతీమహదమపాత్క_ ర్తల కనకూలముగ నుండవలయుం గాన నిటం 

“బుష్ప కారూఢుండై రాంగలండు-వచ్చుచు న్నాండు" అను రీతి నుండునపుడు క్రియకు 

లింగవిభానము సార్థక మగునని (గృహొంచునది, నిత్య విధానమునం జేసీ పుష్ప కారూఢు లై 

ఏ తెంచిరనురీతిని వాక్యరచన యిట్టి సందర్భ మునం జేయరాదని సూరియఖిప్తాయ_మెనట్టు 

గ్ర పొంవందగు, ఇందలి యుదావారణమునుబట్టి మహా ద్వాచక (వథమెకవచనాంతము 

'శానుశబ్దము ప్రయుక్తమగునపు డే యీవిధి వర్తించునని విశదమగును గాని సూత్రము 

నందలి యా శ్లార్థంబను సామాన్యో క్షింజేసీ యది పృ భమ చేవచనంబైనను, మహన హళ్యే 

మహ ద్వాచకములలో నేదియైనను, నీవిధి వ_ర్హింపనగుననియ్ తోంచెడిక ర్హ స వదముగానం 

దానుశబ్దము (ప థమావిభ క్రిలోనే యిట్టి చోటులం దుండుననుట స్పష్టము. “ఒ కానొకచో 

నహార్థంబున యుమ్మదస్యదర్థంబు లఖిహితంబు లగున పుడు (క్రియలు తత్క_ర్త ఎక ౦బులు 

విభాషనగు. “న్నిపకులుండ 'వెల్వడుము వేగమ నీవును నీనిషాదియున్” మొ అను 

నూశత్రొ, దొాహారణములం బేసీ త్రిలింగలక్షణ స్యూత్తకర్త యిాసందర్భమును బూరించుట 

నరయునది. 'ఆశ్తార్రము = ఆత్మన్ శబ్ద మంయయొక యర్థ ముగలది. తాను శబ్దమని 

యర్థము, అభిహితము = చెవ్ప్చంబడుట, వాక్యమునం బ్రయుక్తమగుట యని యర్థము, 

తల్టింగసం ఖ్యాఖి ధాయివచనంబు = అయాత్మ న్ శబ్దముయొక్క_ లింగమును వచనమును 

జెవ్వనట్టి వదనము. విశ్రేషణములం నుబంతములం లేక్ష శ్రీ యావి శేషణములును 

గావచ్చును. 

అగ లీకంబులగు భ్యాదుల కిందు యోగంబు లేదు. ౧౨౧. 

భూ-_సృ. కృ - "రేక - లోకృ _- లోచ - వచి - లవ-ఇత్యాదు 

లకు గతివిరహితంబులగు ధాతువుల. కీభాషం బ్ర యోగంబు "లేదు. 
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వ, - వరా - అవ _ సనమ్ .అను - అవ -నిస్ - నిర్ - దుస్ - దుర్ - 

వి - ఆజ్ - ని- అధి - అవీ- అతి-ను - ఉద్ - అభి- ప్రతి - పరి- ఉప 

ఊరీ వ పృభృతులును సావాత్స )భృతులును గ తిసంజ్ఞాకంబులు, ప్రాదులిరు 

వది రెండు నువసర్లంబులు నాంబడు. వ సభ వించు - 'ఆవిర్భవించు పన 

రించు - సంస్క_రించూ - భస్తీ కరించు - -సాకాతరించు" అతి రేకించు - 

ఆలో కించు - ఆలోచించు - వ్రవంచించు - పృలవించు - ఇత్యాదు 

లార్యప్ప ప యోగంబుల నెబుంగునది, 

టీ, గతిసంజ్ఞ కము లగువానితోం గూడియుండని “భూ అను మొదలగు 

సంస్కృత ధాతువుల. కీ తెనుంగు చాసయందుం బ్ర యోగము గలుగదని సూత్రార్థము. దీన 

గతి విరహితములగు “భూ” అను మొదలసువానిక 63 చే నించుక్కు నలుగదనియు 

దాన నితరములు కార్యని శేషములును గలుగవనియు గృ హించునది. రితి చే సామాన్య 

ముగ సంస్కృతమున శెల్ల నించుక్కు గలిగి పృ యోగయోగ్యత గలుగుచుండుటం జేసీ 

యాని ధాన మావశ్యక మయ్యునని తెలియుచున్నది. ఈ క్రిందను జూవంబడిన * 

"మొదలగు నిరువది రెండుపసర్హ్ల ములకు మ్రియా యోగమున గతిసంజ్ఞ యం సిద్ధించునని 

సంస్కృత వ్యాక్ళతి తెల్పెడి. సంస్కృత ధాతువుల "కల్ల వానికి గాక “భూ మొదలగు 

కొన్నిటిశే యిీవిధీ యావశ్యకమగుటంజేసి సంస్కృత ధాతువుల కెల్ల వానికి ననక 

“ఇత్యాదులకు అని వివరించవలసీ వచ్చెనని గ్రృహింపందగు, 04-72 వజకుం గల 

సూత్రృములం బేసి గతివిరహితమంలకు. బ్ర యోగము 'తెల్లముగ దా ! కానం గొన్నింటి 

విషయమున మాత్ర మే యీనిధానమని యెజుంగవలెను. హ్రాదులలోం శోరకున్నను 

“ఊరీ అను మొదలగునవియు *సామకూల్ * అను మొదలగునవియు సంస్కృత వ్యాకృతి 

ననుసరించి గతి సంజ్ఞ కము లయ్యొడుంగాన నవ్వానితోడి ఫ్వాదులకుం బ్రయోగార్హ్హ త 

గలదని యూరీ (వ వ భృతులును నను సీకి ందివివరణమున కభిప్రాయము. ప్రాదు లిరు 

వది రెండు నువసర్ద వ ములున్కు నాంబడు ననాటం జేసి వానికి గత్యు వసర్ల సంజ్ఞ లం సో ళండును 

గలవని యర్లము గ్రహింవవ లెను, నాంబడు ననువదమునకు ముందటి సముచ్చయ నువ 

రము సిరను పరముగ లోపించెనుగాన నధ్ధాని నూంతంగంగొని యొక్క యువనర్హ 

సంజ్ఞ యే ప్రా పాదులకుం గూక్చిననియు నూరీ పృభృతులకు గతిసంజ్ఞ కూ శ్చెననియు 

గ్రహింవరాదు. అ ట్లైనం బ్రాదుల కువ సర సంజ్ఞ యే గాని గతినంజ్ఞ గామి నీనూ త్ మును 

నిందలి యుదావారణములును నసంగతము లన వల సిసచ్చూకు. కాన జైరీశిని నూ శ్ 

తదు దొనారణముల సార్థకముగల జేయం టైరీతిని గళ్యుపనర్హ నంజ్ఞాద్వయ సంస 
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నముం జేయుటే సరసమని చెప్పందగును. కేవల భూధాతువునకుం చెలుంగునం ద్రియో, 

గము లేమిని గతిసంజ్ఞకమగు “వ్ర” అనుదానితోడి దానిని గ్రహించి యించక్కు 
WU 

683 చేం గూర్ప 64 చే గుణం.బై, వ, భవించను హబమేర్చడును. “ఆవిర్' ఆనునది 

యూరీ ప భృతు లలోం జేరనదిగాన దీనికి నతినంజ్ఞ గలదనియు దాన నధ్గానితోడి 

భూధాతువున కించుక్కు. గలిగి యావిర్భవించను రూవంబేర్పడి వ వ్ర యోగయోగ్యక 

సిద్ధిం చెననియుః 'జలియునది, ఇట్లే వ్రశూర్వక సృ ధాతువున కంచుష్క్టను గుణము౦ 

జీ జో wy ఉం ye తీ . గూర్చు. (బ్ర,సరించనియు సమ్ ఫూర్వక క్. 'ధాతువునకు సంస్కృ ఆనుదాని 

కించుక్కు. గూర్చు గుణంబై సనంస్క-రించనియు రూవములం సిద్ధించును, సంస్క రించు 

ముదలగు వానియందు “నమ్” అనుదానికిం బరముగ సకారము సంస్క్ట్భతవ్యాకృతిచే 

(«S3౨ జ Tat సీద్ధించునని యెజుంగునది, భస్మ అనునది చ్వి వృత్యయాంతముగాన సంస్కృత వార్టికృళి 

ననుసరించి దీనికి 'ఊర్యాదిచ్చి డాచశ్చ” అని గతిసంజ్ఞ సిద్ధించెడి. కాన దీనితోడి 

సంస్కృత థాతువును  చెనుంగున గ్రృహింవందగునని గృహించునది. ఇట్టే చ్వి ప్రత్య 

యాంతములతోడి సంస్కృతధాతువులకు 'వీకీభూ-స్వీకృ_”అను మొదలగు వాని కించుక్కు 

గూర్చి తేలుంగునం (బ్ర, యోగింపందగును. సామోత్స్రభృతులు గతినంజ్ఞ కములగుటం జేసీ 

సాకమూత్కు ఆను మొదలగువానిని గ్రహించి , యించుక్కూ హర్చి ప్ర వ యోగింప 

వచ్చును. ఇట్లే సాంతంబగ 'నమస్’ అనుదానికి గతిసంజ్ఞ సంస్కృత హ్యాకృతిలే 

సామాత్స)భృతులలాేం జేదటంచేసి సిద్ధించెం గాన నమస్క-_రించని రూపంబు గావచ్చును. 

ఇట్లు ఫూజ్యులగు కవీశుల్మప, యోగములను గతిగాం గొని వేనిని గతులతో (గృహింవ 

వలెనో వేనిని ననతికము గృహింపవలెనో యెజుంగవ లెననియుం బూజ్యి ప్ర యోగ 

ముల గతిలేనివానిని (గృహింపరాదనియు నిత్యాదులను తుదినివరణమున కఖి ప్రాయము, 

ఇట్లు సంస్క్టృతవ్యాకృతిచే గతిసంజ్ఞ సిద్ధించు వానితో డ సంస్కృత థా తువులంగూర్చి 

యించుక్కు_ చేర్చి రూవములను సాధింపనగునుగాన “తిరస్య-రించు-పురస్కరించు-సత్క 

రించుఎ అలంకరించు.” మొదలగునవి నగలికను లగుచున్న వని యెజుంగునది. 'నివోవవద 

భాజస్సు ఏ స్పాధవో భ్వాదయః క్రి యాః అను నాధర్వణము మూలము, 

వలయ్యాధి క్రియలకుం గ రయగు'భావంబునందు నుజీయగు. ౧౨౨. 

" వలయ్య్యాది క్రియలకుంగ రృ భూత క్రియావృ _త్రియగు థాతువు 

నకు నుజ్వర్ణ కంబగు, వాండుచూడవలయు- వారలుచూడ.గావలయ్యు- 

నీవు చభూడవలయు.- మోారుచూఢవలయు -_నేనుజాడవలయు . మేము 
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భూడవలయు-మనము భూడవలయు. వలయును - వలదు -_ కూడును. 

కూడదు - చెల్లును - చెల్లదు - తగును - తగదు - ఇత్యాదులు వల 
య్యాదులు. " 

సకర్శ కంబునకు స్వరూపి ర ణార్భంబులు గాండును గొనువడ్వను 

బంధంబులం దొక్కొ_క్క_టితోడ శెంటితోడం గూడుచో నగు నవి 
యాటుం గూడ రూవంబు లెనిమిదయ్యె; వాని సొరిది నుదాహారిం వెద. 

కర రకము, 
థి 

మెత్రు, (డు-వంటక మును-వండెను. 

ఆత్త నేపదక ర్రశ్టకము. 

మెత్రు, (డు. వంటకము. వండుకొనియెను. 

' కరారకము. 
- థి 

మైతు ని చెత-వంటక ము-వండంబడియెను. 

ఆత నేవదక కారకము. 
—ర ఆర (ర 

మెత్రు ని చేత-వంటకము-వండుకొనంబడియెను. 

"పే రణక ర రకము. 
UW థి 

చె త్రు(డు-మైత్రు నిచేత_వంటక మును-వండిం చెను. 

దే నా వ్రేరణాత్మ నేవదక ర్రర్థకము. 

చెత్రు(డు-మైత్రు నిచేత-వంటకమును-వండించుకొనియెను. 

చే రణక రారకము. 
క్ థి 

చెత్రు నిచేత _ మెత్రు, నిచేత _ వంటకము-వండింవంబడియెొను. 

ప్రేం ర ణాత్మ నేవదక ర్షార్థకము. 

వైశ్రు, నిచేత- మైక్రు, నిచేత.. వంటకము- వండించుకొనంబడియను. 

న్ వలయు మొదలగు సమాపక కృియలకు కర్త భూతమైన వ్యా సారమునందు 
వర్తించు ధాతువులకు నుజి యనునది యగునని నూత్రార్థ ము, అనంగాం బ్ర భానవల 

య్యాది సమాపక, క్రియలచే బోధ్యమగు వ్యాపారమునకు వేటొకవ్యాపారమే కర్త 
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యగునపుడు వ శ థానవలయ్నాది సమావకవాచ్య వ్యా పారమునకుం గర్హభూకమైన 

వ్యా పారాంకరమును బోధించు ధాతువులకు నుజి (పృత్యయమగునని భావము, 40 క 

దుమర్గ భావలశ్షణములం బె నుజీ విధింవంబడినది. ఇటం గర్హ్భృ త్వార్థమున నుడీ శాసీంపం 

బడెనని యెజుంగవలయును. కర్త త్వార్థమున నీన్నూత్ర ముచే నుజి యగుంగాన నీనుజీ 

కర్త ఎ త్వార్థను నే బోధించుననియు చేకదంకము గర్తగ భాసీలుననియుం జెలియునది, 

కావుననే వలయ్యాది సమావకము లెపుడు నేకవచనాంతములుగనే యుండుట పొనం 

"గెడినని (గృహించునది. వాడు చూడవలయును:--ఇట వలయునను సమాపక, కి యకం 

జూడనుననున దే కర్తగాన చూడు అనుదాని శీవిధివే నుజియం 20 చే డువర్ష ము నుత్వ 

మున కత్వమును గా '“చూడవలయును" అని యయ్యొును. క ర్హృశ్వార్థమున నిట నుడీ 

యయ్యెగాన “చూడన్ ” అనుదానికిం జూచుట యని యర్థమని గ్ హిరచునది. కర్తకు 

ద్రిథమార్థమగుట (ప్ర పనీద్ధముగదా ! ఇట వలయునన వళ కమని యర్థము గాన 

జూచుటయే కర్త రయ వాడను దానికి జూచుట యను నర్గమును బోధించు చూడకా 

అనుదానితో చే. సంబంధమనియు. చెలియఃనది. ఇటే హౌరలు-మోరు-మునము-'మేము 

మొదలగువానికి నుజ్యంతముల తోడనే యన్వయముగాని వలయాా్టాదులకుం గర్తలు 

గామి నట్టియన్వాయసంబంధము లేదనియు చాన వలయా్టదు లేకవచనంబులే యగుట 

యవిరుద్ధ మనియు గృహించునది. వలయ్వాదిసమావక కి యావాచ్యమగు వ్యా పారము 

నకు వ్యా పొరాంతర మే కర్తయు నావ్యా పార మొక్క _టియే యగుటం జేసీ క్రయ యేక 

వచనాంతమె యెప్రుడువగుటయు 6 బొన౭ాడి, ఇటే మిరు వేయందగదు-మన మాడం 

జెల్లును-మేము వెళ్ళవచ్చును మొదలగు నుదావహరణములందు? బ్ర ధాన కియావాచ్య 

వ్యాపారములకుం జేయుట యాడుట వెట్టట మొదలగు వ్యాపారములె గర్హలు గానం 

దద్వాచకములకుం గ ర్త శ్వార్థమున నుడి యయ్యునని తెలియవలయును. ఇత్యా 

దులనుటం జేసీ యిది యాకృతిగణమని తెలియందగు, ఎచట సమావకవాచ్య న్యా పార 

మునకు వ్యాపారాంతరమె కర్తయగు నచట వ్యాపారాంతర బోధక క్రియకు నుడీ 

యగునని ఫలితమును (గహించునది, 

సకర్ణ ంబున కనుదానికి టీక. 

సకర్శ కమగు ఛాళువునకు 'స్వార్థరూవము- సే ఫీరణరూవము అను శెండురూవ 

ములు ప్రధానము? గలుగుననియు నందు స్వార్ధరాపమున కొకమాటు కొనును, నొక 

మాటు పశుడియు, నొకమాటు కొనువడుజులు శెండును, గూ+ర్చు మూండురూపములున్యు 

నిదే సేరణరూ వమున కొకమూటు కొనును నొకమాటు వపడుడజియు నొకమాటు కెనుపడు 

జులు రెండును గూర్చు మూండురూవములును గలిగి యాశై, (వ, థానములగు తోలుతటి 
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స్వార్థ పేరణరూపముల  శెండిటితోడం గూడ నెనిమిది యగునని భావము. ఇందు 

స్వార్భరూవమును. గరర్హర్థకమనియు, దానికి గొను చేర్చ నేర్పడినదాని చాత్ర నేవద 

క్ర ర్రర్భకనునియుః, పడండి చేర్చ శేర్పడిన దానిని గర్గాన్థ కమనియుం, గొనువడుజులు 

చర్చ్ 'సర్పడినదాని నాత్మ శేవద క ర్భార్థక మని యం, నిట డే ప్రరణకూవమును ట్రే రణక ర్త ర్థక 

మనియుం గొను చేరిన ప్రేరణము నాత్మ నేసద కర్తర్థ కమనియుం, బదుజి శన 

(ప్రేరణరూవమును బే రణకర్తార్థకమని యుం, నోను బడుజులు రెండును జేర్చంబడిన 

ప్రరణకూవమును శ్రెరణాక్త చేవనకర్శార్థకమని యు, శాస్త్రము ననుసరించి యాయా 

ప్రత్యయము లాయాయర్థ ములం నగటను నాయా వ వ్రత్యయములతోడిరూపములను 

నాయారీతిని వ్యవహరించెను. వరుసగ నుదాహరణములం జూూచుకొనునది. (పక్రియ 

ముందె నిరూపితము గానం ద్య కము. అకర్శకమును గూర్చి 124 కంది వివరణము 

నరయునది. నొరిదిజక్య మము. మొదటి నాలుగును స్వార్థరాపము లనియు6 దరువాతి 

నాలుగును శ రణరూవములనియుం వరున నెబుంగునది. 

ణో జ్ గతిబుద్ధిప్ర త్యవసానార్గశ బ్ఞకర్యాకర ంబుల కే రణంబునం గ ర 

— యగునది ప రణంబునం గర ౦బగు. ౧౨౨. 

పాందు మొదలయినవి గ త్యర్థకంబులు,. తెనియు మొదలయినవి 

బుద ద స్టర్ధకంబులు, తిను మొదలయినవి పృత్యవసానార్థకంబులు, విను - 

వెపు చదును - మొదలయినని శ బ్దకర్మ బులు. అకర్మ కంబులు వనీ 

ద్ధంబులు. మైత్రుండు భాముంబుంబొం చెను. వైత్రు, దొ మెత్రు తుని గ్రా 

మంబుం చొందిం చెను. లా౭తి చో సహిత మిశ్కార్యరము గానంబడియెొడి 

మైత్రుండు పుడమి నే లెను - చైత్రుడు మైత్రునిం బుడమి నేలిం చెను. 

టీ. ఇందర శబము గతిబుది వ క్యవసానవదములతో నన్వయించుం గానం గత్య 
థిటి థ్ ఒ/ 

ర్థములకు. బుద్ధ ర్స ములకు. (బ్రశగ్రీవసానార్థ ములకు శబ్ద్బకర్శములకు నకర్శ ములకు 

నెపేరణమునం గ రయగునది పేరణమునం గర మగునని సూూతారము గలిగెడి. అనం?” 
Gy ది అ) వళ /థి 

న ర గత్యర్థాదులకు ధాతు వులకు స్వార్థ మున గరలెనవానికి, గత్యర్థాదులు గ్రైరణార్థ్యము 

లెనపుడు కర్త తము గలుగునని భావము, గతి యన గమనము. ఫొందుట - చనుట- 

చేరుట మొదలగునవి గమనసాధ్యములంగానం బొందు మొదలగునవి గత్యర్థములయ్యొ. 

బుద్ధియన జ్ఞానము తెలియుట. ఎలుంగుట-మొదలగునవి బుద్ధిచే నగునవిగానం చెలియు 

మొదలగునవి బుద్ధ శ్రర్స ములయ్యె, వృశ్యవసానమన భకత్షణము, లతినుట=-ఆరగించుట 
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మొదలగునవి భతణ సాధ్యములగుటం దిను మొదలగునవి (వ్కత్యవసాగార్భ ము లయ్యొ, 

శబ్దమన ధ్వని, ధ్వనిసాధ్యముల6 జేవ్వనవి ధ్వనివాచక శబ్దములు, అట్టి ధ్వని వాచక 

ములు కర్శ గాం గల భాతువులు శబ్దకర ములు న*ంబడును. విను-చెవ్వు-చదువు-వఠించు 

మొదలగువానికి శబ్లజాత ములగు మాటలు. పొఠము మొదలగునవి కర్ణము లయ్యుడు 

గాన విను మొదలగునవి శబ్దకర రృంబులయ్యొ. కర్మ మును బొందంబాలని ఛాతువు 

లకర కములు, కారగా గక్యక్థాదులక స్వార్భమునం న ర్తలగు చదములకు6 గ త్యర్థాదులు 

ఇీరణారూపములుగ మాయినపుడు కర రత్వము సిద్దించునని సూత్ర, భావము శ. 
వై శ్రుండు గ్రామంబును బొంచాను. ఇట జైక్రుడు గ్రామమును బొందుట గమన 

సాధ్యముగానం బొందుధాతువు గత్యర్థ్ ము, పొం చెననునది స్వార్థ రూవమనుట స్పష్టము, 

స్వార్థ వస్థ యెందు గ్రామమును నమసముచేం బొందినవాండు వైత్రుండుగాన గర్త 

యయ. స్వార్థమునం గత్యర్థమగు పొందుధాతువునకుం గర్హయొన వైశ్రునకుం 

బొందించెనను గత్యర్లము పేరణరూవముగ మాజుంగం గర త్వ మోవిధిచే సీద్దించి కార 
థ్ = థి 

కము .2 చే ద్వితీయ గాం బ్రేరణకర్త క ర్తమైయుండు, చెత్ఫుండు మెశ్రుని (గ్రా మంబుం 

బొందించెనని రూవము గలుగును, ఇటే పేరణక ర యొకండు పేరణావసయందుం 
. mo UU ఆడి Uy ౮ 

గర్తగ నొవ్వుటంచేసీయు న్య్తేరణమునందలి కర్తకుం గర ర తము సిద్ధిం చుటం జేసియు, 

స్వార్థమునందలి నహాజికర, వ్ల _ప్రేరణావస్థయందుశు గర ముగ “సిల్చియుండుటం 

చేసి ల, నీవిధి వర్తించిన స్థలములందు సకర్ణ శే గత్యర్థములు స్వెకర, కములును నకర్శ 

ములు సకర్శములును నయ్యెడి, ఈరీతి చే శక్రువులు స్వర మునందిరను దానికి చేవదత్తుండు 

క్ట, వులను స్వర్ణ మునందించెననియు దేవతలమృతమును ద్రావిరనుదానికి విష్ణువు చేవతల 

నమృతమును ద్రావించెననియు శిష్యుండు వేదమును జది వెననుదానికి గురువు శిష్యుని వేద 

మును జదివించెననియు నన్న ముడిశె నను దానికి దేవదత్తుండన్నము నుడికించెననియు స్వా 

శ్థా వస్థయందలి క_ర్ధకుం గర్శత్వము సిద్ధిం చుటం బేసి రూవములు గలిెడిం అకర్శ మునకు 

నన్న ముడి కెననునదు దావారణమగును, అకర్మ మునకు స్వార్థమునం గర్భము గలుగదు గానం 

బ్రేరణమున మాత్రమే యీవిధింబేసి కర్మము గలుగుననుటయుః బ్రేరణమున నొక్క 

కర "మే యకర ముల కగుననుటయు స్పష్టములు, గత్యర్లాదులకు స్వార్గమున నగుకర్ర 

లే గాక గత్యర్భ భిన్న ము లగు నేతత్సూ క్ర సో క్షములు గానివానిక ర్హలకును గర త్వము 

సిద్ధించుట చూవట్టునని లాంతిచోనను న్నీ క్రిందివివరణమున కళి ప్రాయము. లాంతి యన 

నికరము. మైత్రుండు పుడమి నేలె ననువాక్యమున నే లెనను, క్రియ యిసూత్రమున నిరూ 

పింవంబడిన గత్యర్థాదులలో చెందును జేరకున్న ను చేలు ఛాతువునకుం బ్రైరణావస్థ గలు 

గంగనే స్వారావసయందు: గరమున మెతున స ( వ్రర్ధావస్థయందు. గర్హరై మెత్రు కం బ్రేరణావస్థయందుం గర్శ్మత్వము 
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సిద్దించుటంచేసీ చైశ్రు(డు మెశ్రునిం బుడమినేలించె ననురూపము గలిగెను ధాతు 

రూవము స్రేరణరూవముగ మాఆంగనే గ్ర్రేరణకర్తయే కర్త యగుటంచజేసియు స్వార్థ 
కర్త కర్తగా నవకాశము లేమింజేసీయు నిట్టిరావములు గలిెెడిననుట . స్పష్థను. 

క్రియ చే ననభిహితముగాని కర్తకు. దృతీయ గలుగవలసిరా నీవిధి యారబ్ధమయ్యె 

ననియు దానం 'బేరణమున నను క్షములగు మె తొదులకనంగా సాష్టర్లమున నుక్తములై 
న ఆం — థి లారి 

(వథమాంతములగు క ర్హలకుం దృతీయయెన రూవము లపరూవములనియు గ్రహింపం 

దగును. ఈనియమముం జేసి శిమ్య(డు శబ్దమును బలికెననుదానికిం బ్రేరణమున గురువు 

శిస్యునిచే శబ్దమును. బలికించెననియు, మై త్రుండు పుడమి నేలె ననుదానికిం జ్రైత్రుండు 

మెశ్రుని చేం బుడమి నేలించెననియం వాక్యములు గలుగవని లేలుచున్నది. కాని వై 

రీతిని దృతీయతోడి వాక్యము లాంధ్ర భాషా లిం కేసీ సాధువులు గాందగునని తోంచెడి. 

“గతిబుది పృత్యవసానార్లశబ్దకరాకర కాణామణి కర్తా న ణొ” అను పాణినిసూత మో 
DU GR 4 జ ఆరి UU 

సూత్రమునకు మూలము. కారక పృ కరణమున నీవిధి యుండందగిన దానను బ్రేరణసంద 

ర్భముననున్న సుబోధమగునని యెంచి యిట నిల్పెనని యెజుంగునది. ఇంచుక్పుక్పుగా 

గమములం జేసీయం నుజ్యాంతేమునకుం జేయుంభాతువుం గూర్చుటం చేసి యం టబ్రేరణరూవ 

ములు ధాతువుల కగుననువిషయము ముందె యుక్తము, 

అనభిహితకర్త కొకానొకచో షష్టి బహుళంబుగా నగు, ౧౨౮ 

రాముండు మిథీలంగనియె. రామునకు మిథిలగ నం బడియె-రాము 

నిచే మిథిల గనంబడియొ. మైత్రు,ండు తత్త (౦బుం దెలినెను. మైశ్రుండు 

మెత్రు,నకుం ద_త్త్వంబు 'దెలీ విను. క న్యాది యోగంబునం బ్ర యోూజ్య 

కరకు షష్టి నిత్యంబుగానగు - విళ్యామి త్రుండు రామునకు మిధిలం 

గానిపించెను. క్షం డరునునకు విశ (రూాపంబుం జూ విను. 
దా జ 

అకర్మ్యకంబున క ప్రే రణంబునం దాత్మ నెవదక రానుబంధంబులు 

లేమిం చేసీ రూపభేదంబు లయిదని యెటుంగునడి 

కర రకము, 
జీ థి 

"ముతు ండు-మనియను 
a1) 

వే రణక ర రకము, 
ww 'ఆఖ 

వై త్రుండు-మైత్రు ని-మని వెను, 
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య్ నా 
వ్రేరణాత్మ నేపదక ర్రర్థకము. 

చ తు౦డు-మెతు ని.వమునుచుకొనియె. 
౬కి? ల య 

జాస్ 

వైత్రుని చెత-మె త్రుండు-మనుపంబడియె. 

యి జ 
వ్ర రణాత్మ నేవదక ర్రార్థకము. 

చైత్రు,ని చేత- మె త్రుండు-.యనుచుకొనంబడియొ. 

వెండియుం ట్రేరణంబునం దించుగాగనుంబు గలిగినచో సకర్మ 

కంబునకుం బండెౌండు నకర కంబునకుం దొమిదియు ఖభేదంబులని నూ ధా హా 
యాూాూహాంచునది, 

అపి | కియాపవరి చ్చేదము. క్రీ 

టీ కృియచేం జెప్పంబడనికర్తకుం నొన్నియెడల బహుళముగ షష్టి యగునని 
సూత్రార్థము. సాభారణమనం బడుజి యోగముతోడి క్రి యియంంం చ రణ వ వ్ర క్యయముల 

తోడి క (క్రియయుం గర్హను స్వార్థకర్హను గ్ర్రమముగం 'శచ్చతాలవన నట్టి క్రియలుగల 
వాక్యములందలి యట్టికర్తల కీవధిచే అవష్టే యగునని గృహించునది. వడుష్యం తొనళ్ల 
హితకర్తకు కారకము కి చే దృతీయి సిద్ధింపవలసీరాం బ్రేరణ పృ త్యయాంతముచే 
ననఖిపి తమగు స్వార్థక_ర్తకుం బూర్వవిధిచే ద్వితీయ గలుగవలసీరా నీసూత్ర, మారబ్ధ 
మయ్యెను. 'రాముండు మిథిలం గనియె” నను వాక్యమునం గనియెనను (క్రియకు గర్హయైన 
రాముండను దానికి బడుబ్యనుబంధమునం జేసీ కను ఛాళువు కర్తార్థ ముగ మాజగం గర్గ 
మగుమిథిలయే దానిచే, జెన్పంబడుటయుం గ ర్రయగరాముంచు చేచ్చంబడకుండుటయు. 

గలి"గెంగాన ననభిహితక రయగురాముని బోధించుచానికి షష్టీయీావిధి వేం గలుగ “రాము 
నకు మిథిల గనంబడియె ననురూవము గలుగును. ఇటే మైత్రుండు తత్వంబుం ెలినెనను 
వాక్యమునందలి తెలి నెనను వ కీయకుం గ ర్రయెన మైక్రందనుదానిక తెలి నెననునది 

పుగాగమమయోగమునంజేసీ తెలిపె ప్రేరణార్థముగ మూపు నథ్రానిచేం బ్రేరణకర్త 
యగు వై త్రుం డే చెప్పంబడుటను సార్ధక ర్రయగు మెత్రుండు చెప్పంబడవండుటను వై మైత్తు 
డనుస్వార్థకర్తకం బూర్వవిధి చేం గాందగు స్వితీయన్డ్ యీవిధిచే షష్టి గాగం కైశ్రుయు 
మైత్రునకుం దత్వంబుం చెలి పె ననుచాక్య మేర్పజెజి, బహుళంబగుట షష్టి గానివత్ మున 
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కారకము కిచే “రామునిచే మిథిలగనంబడియు” ననురీతిని గర్భార్థ ధాతురూవసుటిత వాక్య 

ములం దనభిహితక_ర్రకుం జేతవర్ణక యోగము గలుగును, ఇటే ప్రేరణార్థ ధాతురూవనుటిత 

వాక్యములందలి యనభిహి తకర్తకుం బూర్వస్యూత్రముచే ద్వితీయయుల గొండ్కచో 

బహుళ గ వాణమునం జేసి గలుగందగు. నీతద్వివేకము | వ్ర యోగానుసారముగ నుండును, 

ఈనూ త్ర మునందలి బహుళవదముళ క్టించేసి కన్వార్థ ప్రేరణభాతుభావములతో'డి యన్వ 
యమున వాని యే డ్రేరణమునందలి క్రర్హకు సీవిధిచే “నిక్యముగ వష్టీ వూర్వసూ త్ర, ముచే 

నగు ద్వితీయను బాఫేంచి యగునని కన్వాదియోగంబుననను సిక శ్రీందివివరణమున కి 

ప్రాయము. (పృయోజ్యకరయన స్వార్థావస్థయందు. నరక శ చ్రురణావస్థయందు 

వేలొకకర్తచే వ్యా పారమునందుం బ్ర, వేళ పెట్టుడు క్నర్తయిని యర్గము. శ్రేరణమున 

నను క్షమగు స్వార్థక ర్త యని భావము. రాముడు మిథిలం గాంచె నశునపుడు గాంచె 

నను స్వార్థ క్రియకుం గ రయెనరాంముడనునది: గాంచెననురూవము కానిపిం చెనను ప్రేరణ 

రూపమును. ధరింపంగం. 'బ్రేరణక ర్తంచేసి (వృయోజ్యక్నర్త  యమ్యులాన దాని కీవిధి 

యందలి బహుళపదమునంజేసీ నిత్యముగ షష్టి గలుగ విశ్వామిత్రుడు రామునకు 

మీథిలం గానిపించెనని వాక్య మేర్చడెను. ఇట్లే అర్జునుడు విశ్వరూవముం జూపె నను 

వాక్యమునం గర్హయైన యగర్దునుండనునది చూచెననునది చూ పెనను ప్రేరణరూపమును 

దాల్పం బ్రేరణక ర్లంశేసీ వ ప్రయోజ్యకర్త యయ్యెంగాన నీవిధి చే నిత్యమన్ ప షష్టి గలంగం 

గృమ్ష్మం దష్టనునవ విశ్వరూవముం జూ పెనను వాక్యము గలుగును, సంస్కృత వ్యాకృతి 

ననుసరించి (దృ శేశ్చు) దృశ్యర్థ భాతు యాగమునను న ్ రేరణకర్తకుం బ్రేేరణమునం 

గర్మత్వము గలుగవలసీయున్న ది. నూర్వసూతృముచే గత్యర్థాదుల య్రేరణాక ర్త లకు 

మాత్రమే చ్రేరణమునం గర తము విధింవంబడుట యు గ న్వాదిదృశ్యర్థ యో గమున 

నిందలి బహుళ గ వాణమునం జేసీ నిత్యముగ షష్టీ శాసింపంబడుటయు గమనించిన 

నే రణక రల కెల్ల వానికి 12వ చేం గర రత్వము గలుగదనియుం, గన్వాదిద్భృశ్కర్థ ధాతు 

యోగమునందలి య ప్రేరణక ర్హలకం "ట్రే రణమున సంస్కాతమానందువ లెం గాక 

యాంధ్ర, మందు నిక్వమగ షష్టియే గలుగుననియు6 గాన దృశ్యర్థ యో గమున సంస్కృత 

వ్యాకృత్యనుసారముగ నాకీ ద్రేరణక్షర్త రలకుం ట్రే రణమున నగు ద్వ తీయ గ్రావ్యాము గాద 

నియు దానే కన్యాది యోగమును వివరణము ప్రసక్షమె యన్వర్థ మగు చున్న దనియు 

చెతుంగునగి, గత్యర్థాదుల వ, యోజ్యకర్పవం బూర్వవిధి చే ద్వితీయ యం దృశ్యర్థముల 

వ వ్ర్యయోజ్య్బకర్త రకు నిళ్యముగ షష్టమ నాంధ్ధ, మందగునని ఫలిత మాసందర్భమున 

గ్రహింపవ లెను, దృశ్యర్థ ములలో జ్ర రణరూవంటై న కానివీంచనుదాని కే ప్రేరణార్థ 

యను బ్రయోగ ప్రసీద్ధ 'సటంచేని యట్టిహవము యోగమున మాత్రము ముషదటివివ 
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రణమునం బేసి - ప్రేరణార్థాభావమున షష్టీ కర్తకుం గలుగదని గ్రహింపవలెను. సంజ, 
యుండు కానిపించి యనునపుడు సంజయుండు తొనగవడి యని యర్థిము గాన సంజయ 

వదనునక్రు షష్టి గాలేదని యెుంగునది. కాని తన్నుందాను గనవజ చికొ నెనని యెంచిన్య 

చే రణార్త మిటివటులందు గో చరించెడినని తోయెడి, పేరణకర్తకునుం | బ యోజ్యక_ర్హకను 
ష్ జే గ జో oat 20 ఇ న న జఫ న | సమావేశము గలిగినపుణే ప్ర యోజ్యకర్తకు నిత్యముగ షష్టి యగునని సూత్రూదావారణ 

ములంబట్రి గ హంవవలెను, కను. చూ చు_దర్శించు- మొదలగు దృశ్యర ములు కన్వాదు 
© Uy ర 

లని తెలియునది. రూప్టవ్య క్రియ యా=యాసందర్భముల నిరూపీతముగాన6 ద్యక్తముః 

అకర్శ కంబున కను మొదలగు వాక్యమునకుం డిక, 

ఆకర కమున కనంగాం గేవల క ర్త ర్ధక మునకని యర్థము, కర్త లేని దకర్శ కముగానం 

నర్గార్థమున' నగు వడుజి యట్టి దానిక ౫ గలుగ నవ కశమ లేదనియు, నాంధ్ర భాషాెలి 

ననుసరించి యాత్మ చేవదార్థమగు కొను ధాతువు స్వార్థ మున నరు ప్ర, యు క్షమ గా౭జొల 

దనియు, దాన స్వార్థమునం గ్ర ర్ధకరూవ మొకటే మైెత్తుండు మనియెననురీతిది గలుగు 

ననియుం, బే రణ ప్రత్యయము లకర కములకుం గలంగనగుం గావునం ట్రే రణకర్త్రర్థ ము 

నై త్రుండు మైశ్రుని మనిచె ననురీతిది గలుసననియు, స్వార్థక ర్త ర్థమున చె ఇ కనుపడుపులు 

నలుసవుగాని ప్రేరణక ర ర్రళ్ళే రూవములమాందం నానుపడుడులు సీభవింపనగుం గానం Uy ర 

ణాత్ర చేవదక ర ర్త ర్థమున్ః “ానుగలిగినపుడు చై త్రుండు మైత్తుని మనుచుకొనియె నన్నేల 

రూపము గలుగననీయు, నిటే ప్రేరణరూపముమద బడుతే మైనం ట్రే రణక త్యార్థమునం 

శి త్రునిచేత మైత్రుండు దునువంపడియె ననురీతి రూవమగుననియు, సరసనే ప్రరతికర్ర 

ర్ధముమోందం గొనువడుజులు ెండును జేరినం బ్రేరణాత్మ చేవదకర్రార్థ మునం శే త్రుని చెత 

మెత్రుండు మనుచుకొనంబడియె ననురీతి రూవము గలుగుననియు, నిట్లకర్మక మునకు 

స్వార్థరూప మొక 6ియంం( బ్రేరణరూవములు నాల్లును సేర్పడుట వైదురూవములు 

గలుగుననియు, నీవివరణమున కణిప్రాయము. స్రేరణమున స్వార్థావస్థయందలి క _ర్తక్స( 

గర్శత్వము సిద్ధించెడC గానం బ్రేరణమున నకర్శ క మునకు బడుజి గావచ్చుననుట స్పష్టము, 

ఆయాయార్థ ములం దాయాపృత్యయము లగుట నాయా పృ త్యయాంక ముల నాయా 

సంజ్ఞ లత వ్యవహరించుట గుది రనని యెజుంగునది, 

సకర్య్శకములకు 122 సూత్ర, వివరణటీకలలో నిరూవింవంబడిన వ్రకార మేర్చడిన 

స్వార్థ చ్రేరణరూవము శెనిమిదింటి లం దుదినున్న _ప్రేరణరూవములునాల్లిటిమోంద మరల 

బ్రేరణప్రత్యయములు గూర్చు నెడల. శ్రే రణక ర్రర్థకమునుండి పునః ్రేరణక ర్ర్రర్థకు 

“దేపదత్తుండు నై త్రునకు మైత్రుని చేత వంటకమును వండింపించెననియంం బ్రేరణాత్త్య నేపద 
క ర్ర్రర్భకమునుండి పున॥ప్రేరణాత్మ నేపదకర్హర్థకము “బేవదత్తుండు వై శ్రునకు మైత్రుని'వేశ 
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వంటకమును వండింపించికొ చెి'నని మం, బే,రణకర్తార్థకమునుండి పునః స్రేరణక రార కము 

“జీవదత్తుండు వై శ్రునిచేత మైత్రుని చేత వంటకము వండింపీంవంబజియె"ననియు6, , ల్రేరణా 

త్ర చేసదకరారకమునుండి ప్ర ఊపేరణాత నేవదకరారకము *“బేవవకుండు ఇెతు ప సే చేత 
— శీర స్ో - థి లావ న రూ 

మైత్రునిచేత వంటకము వండింపించుకొనంబడియోనని యు, నాలుగురూవములు గలిగి తొలు 

తటి యెనిమిదింటిశో౭ గలియ సకర్ణ మునకు బండ్రై ండుగూపభేదములు గలం/సననియు, 

సీరీతినె యకర్ణ మున కిందు నిరూవిత మెనరీతి "నేర్పడిన యైదురూవ భేదములలో. ్రేర 

ణార కములగుతుది నాలుగిటిమోంద మజలం బే రణ వ తయ ముల. భార్చు నెడల జే రణ 
య టం ఈల భ్ 
ద జ ది ద ( | రి కర్త్రర్గమునుండి పునః ప్రేరణక ర్త ర్థము దేవదత్తుడు వైక్రుని వేత మైత్రుని మనిపించె 

నని యు6, ట్రే రణాత్మ జీవదక ర్త ర్థకమునుండి పునః ్రేరణాత్మ నేవదక త్రర్గకయు “దేవ 

దత్తుడు వై త్రనిశేక - మత్తుని మనిపించుకొనియ” ననియుం, బే రణకర్తార్థమునుండి పున; 

ప్రరణకళ్తార్థరమ 'డేవదిత్తురి చేత వైక్రుని వేత మైత్రుడు దునకింపబడీయ” ననియు, 

చ్రేరణాక చేవ దకర్శార్థ కముశుండి పున శ్రేరణాక్త చేవదకర్తార్థకము 'దేవదళ్తుని చే వేతం 

జైత్ర నిచేత మైక్రుండు మనిపించుకొనంబడియె! ననియు నాల్గురూవ భేదములు గలిగి 

తొలుతటి యేనింటివోం గలియ నకర్శ్యకమునకుం దొమ్మిదిరూపభేదములం గలంగుననియం 

వెండియునను సూరివివరణమున కఖిప్రాయ ము, 81 విధి ననువరించి ప్రేరణ (వృక్యయ 

ములమిో6ద6 ట్రే రణ వృత్యయములు మరలం గాందగుట కు గమనిం చికొనునది. రూవముల 

(వశ్రైియ భరో క కృనూత్ర, ముల ననుసరించి గు హీం చునది, (డ్రైరణార్థక ముల మింద 

మరల మరల. ట్రే రణ వ ప్ర త్యమములనునాడ్చు క్ర శ్రీయ సంన్య్ఫక వ్యాక్ళతి సంప్ర 

దాయసీద్ద ము ని యా య చే సద మె నషా పముల శల వ, యోగము లగవడు 
థ్ థః య 

టరుదని చెప్పనొప్పును. 
వక 

ఇది (క్రీచూపరిష్ళదము. 
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అనానను 

అలా కాలాను జావ క్ 

కృదంత శబ్ద ములంగూర్చియెన గ్రంథ భోగముగాన నిది కృదంతపరి చ్యేదంబునాల 
జన, కృళ్చ)త్య యము లంతమునC జేరనశబ్ద ములు కృృదంతము లనంబరగును. కృ క్తని 

కృష్ ధాతువు నిట ముందిడుటంజేసీ యివి శుద్ధ ధాతువులకగు | పృత్యయములన్లుట 
స్పష్టము, - - . 

'కృత్తుల కర్థంబులు యథావ్యవహారంబుగ గ్రాహ్యాంబులు. ౧. ' 
థాతునునకు విహితంబగు డుఖ్భిన్న ప్రత్య్యయంబు కృృత్తునాం 

బడు, కృత్తులకు వత్యునూణంబులకు భావక ర్హ ఫక్ ర్మద్యర్థంబులు మహో 
జనవ్యవవో రానుసారి గా నెటుంగునది. ఆశ-బంధనము మొలక-నవో 
ద్భిదము. ఏలిక - పాలకుడు. కోరిక - వాంఛయు, వాంఛితంబును, 
మూక - సంఘము. ఆడిక _ నింద. ఓడిక - స్రోతస్సు. 

టీ, కృత్చ్యత్యయ ములయర్థ ములు వ్యవవోరమునుబట్టి గ హింపందగునని సూశ్రా 
రము. ఇది గ్రాంథికభావకు వ్యాకృతియగుట నిందలివ్యవహారశబ్దము కని వ్యవహార 
బోధకమను టర్హ్హము గాన గ్రాంథీకపుం బ్ర, యోగముల ననుసరించి కృత్చఏత్యయము లేయే 
యర్భముల వ్వైనవియు: చెలియందగునని భావము లేలెడింగాని వాని కెల్లను ద్ర యోగ 
ములు వాబ్మ్యయమునందుర జూపరాని వణటను మహోజనవ్యవవారానుసారముగ వీనిని 
గవీశులు (వృయోగించుట యనాది సీద్ధమగుటను, గ్బృత్తుల యర్గ ములు మవోజినవ్యవవో 
రానుసారిగా చెతుంగునదని వివరించెనని తోంచెడీ. శ్రియాపరిచ్భేదవ్యథమసూ్ర, 
మిందును ననువృత్త మగుంగానం ల, యాపవరిచ్చేదమున ఛాతువునకు విహితములగు 
డోజ్రు వు రు ను ము” ఆనునవిగాక యితరము లగునని కృత్చ)త్యయములని వివరించుట 
ఫొసంగెడి. కృత్తులును డుజాదులవలెనే కర్త ఏ వకర్యాద్యర్థ ముల నగునవిగాన భావ 

గ శై క్ కొ కర్త క ర్థాద్యర్థములని వ్యాఖ్యానము వ్రాయుట సార్థకము, కృదతిజ్ * అని పాణి 
నీయము తిజ్ళిన్న మైనదానిం గృత్తుగం చేర్కొ ఇెడిలాన దాని ననుసరించి యాసూ 
(తీయు క్రింది ధాతువున కనువివరణము వ్రాయంబడెననుట స్పష్టము, భ్రొవక ర్త ఎకర్మార్థ 
ములం చెందు6 బ త్యయంబగుం దదంతముచే నదియె బోధభ్నమగుననుట న్నషము, ఆంగ wy ఫ్ర ఏష్ట 
ఛాతువునకు 8 చే గవర్భకమును 2 చే గువర్ణలోవమును గా “ఆం ఆనురూవమయ్యె. 

ది భాచార మున కదావ్యూతి. మొలచుధాతు ఇది భా స దావా మొలచుధాతుపునకు. గ ర్ర్రర్థమునం గవర్షకముగా 
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మొలక యగును. ఇటే మూంగుఢాతువునకుం గ ర్ర్రర్ణమున “మూంకి అగును, 2 చే 

గువర్హలోవము. నీలుధాతువువకు 120 చే నిక వర్ణకము కర్తర్థమునంగా చేలిక యగునుః 

కోరు ఛధాతువునకుం గర్హార్థ మున నిక వర్ణకము గలుగ గోరిక యగును, కోరంబడినదని 

యర్థము. ఆడు థాతువునకు భావార్థమున నిక గలుగ “ఆడికి అగును, నింద యని 

యర్థము. ఓడు ధాతువున కిక వ్రత్యయము క ర్రర్భ మునంగా. నోడిక యగును. ప్రవ 

హొము-నది యని యర్థము, ఈరీతి నొశే ప్రక్యయేను కర్తృకర్మ భా వాద్యర్థ ముల నగు 

టను, నొ శేయర్భ మన న నేకవ ప్రత్యయము లగుటకు, నర విశేషములందు 'సవిధ ప వ్య 

యము లగుటను మోందిలతీణముల ననునరించియు. గవి వ, యోగముల ననునరించియు 

గ్రావ్యూము, (చూ, శర ము, 

ఇ్షటం గృత్కగతవవే ములు పరంబులగునపుడు కగచయవలకు 

లోవంబగు. ౨, 

కృత్పంబంధులగు కౌదులు వగంబులగునపుడు ఛాతువునంతేంబు 

లగు కగచయవలకు లోవంబగు. మిా6ందిలత్యుంబులం జూడంబడు. 

టీ, కృళ్చ) క్యయసంబంధములగు _ “కంగ-కంవ-వంఇమి అనునవి పరములగు 

నపుడు ధాతువులయంత ముననున్న “ర_గ-చ-య-వి అఆనువర్థ ములకు లోవ మందగునని 

సూత్రార్థ ము, కగత వ వే ములను సొమాన్యో కి కించేసీ యవి యేయ చ్చులతోంగూడి 

నను గృత్సంబంధు లై న నీవిధులుగలుగుననియు నికో కగచయ వలనుటంశేసీ యవియే 

యచ్చులతోంగూడినను లోవము గలుగుననియుం చెలియునది. కృత్ =కృత్చ)త్యయ మ 

లకు సంబంధించిన - క గత వ వే ములు, ఈస్ఫూ తృ మునకు లత్యుములం దరువాతి 

సూ తృములం దరయునది. 

కవరకం బలుగ్వాదుల రగ. వి. 
ణం 

అలుగు - అలుక. ఆంగు - ఆశ. ఎటుంగు - ఎలుక. ఇట బిందు 

లోవంబు ఇట్లు గొన్నింట గృహించునది. కడంగు - కడంక. కలంగు - 

కలంక. కాంగు - కాశ. తునుంగు - తునుక. నడచు - నడక, నల6గు- 

నలంక. పోవు - పోక. మడంగు - మడ(క, మలంగు - మలం. మునుంగు- 

మునుక. మూ6గు -మూంక, మొలచు-మొలక. వచ్చునకు - రా - రాక, 

వంగు - వంక. వీంగు -వీశ, ఇళ కవులు పరంబులగునపుడు కనునకు 
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దీర్హంబగు - కానుక. కినియు ముదియుల కుత్భంబునగు, కినియు - 

కినుక, ముదియు - ముదుక, ఇత్యాదు లలు గా్ఫ్బాదులు. 

టీ, అలుగు మొదలగుధాతువులకు “కి అను వ్రత్యయమగును. అలుగు థాతువున 

కీవిధి చేం గవర్భకమును బూర్వవిధిచేం గృత్సంబంధమైన కవర్షము పరముగా థాతువుతుది 

గశారమునకు లోవమును గలుగ నలుక యనురూవ మేర్చడును. వియుంగు థాతువునకుం 

గవర్డ కము7గా గంవర్డ్య లోవ మగుడు గు వర్ణమునకు ముందటిబిందువును గవర్జ్యము గల్లినపీదప 

నుండుటకు సంజ్ఞ 16 చే నర్హత సంభనిం చినన దొలంగునని యిట బిందులోవంబను 

వివరణమున కళ్ళి ప్రాయము. ఇట్లు బిందులోవం బగుటం నొన్నిరూవములంబే చూప పట్టుటం 

జేసి యిట్లు కొన్నింటి గహించునదని వివరించెను. మలంగు _ మూంగు మొదలగు వాని 

యందు. గవర్డకము గల్లినపుడు బిందువు నిల్చియుండుటశె మోదం జాడవలయునుః 

వచ్చు ధాతువునకు రాబేశము ముత్తు పరమగునవుజే గావలసీయున్నది గాని యీవిధీచే 

నగుక వర్షకము పరమగునపుడును బ్ర యోగములంబట్టి గాంగ రాక యనురూవ మేర్న 

డును, కనుధాతువున కీవిధిచేనైన కవర్ణకమును 11 చే నగు పువర్ణకమును బరమగు 

చుండ ఛా త్వాదివర్హ్య ముమోంది య చ్చునకు దీర ముగాం గానుక యనియు: గానువనియు 

రూవములగును ఇట్లా కేధాతు వర్భ విశేషములన ననుసరించి వ వ్రృత్యయవిశేషముల నందు 

టయు నొశేయర్భమునంహాడ భిన్న వ వృక్ళయముల నందుటయు నాయానూ తోదావా 

రణ ములంబటి గ్రహింపవలయును. (కానిక కినియు, ముదియుం రను భర వులకం 

గవర్థ్యకము పరముగా ధాతువుమధ్య నున్న వర్థ ము మీది యికారమున కుకార మగు 

ననియు దాన కినుక ముదుక యనురూవము లగుననియు. గినియు ముదుకలకను వివ 

రణమున కళ్ళిప్తాయము. 

ఇమివర్షకంబు కలుగ్వాదుల కగు, ౮, 

కలుగు - కలిమి. ఓీముచు - కీఏిమి. కూూరుచు - కూరిమి. నేరుచు - 

నేరిమి, వ్రైలుచు _ వ్రేలిమి. బడియు - బడిమి. బ్రదుకు - బ్రదిమి, 

ఒడు - ఒడిమి. తాలు - తావీమి. 
య య 

టీ, “ఇమి” అను ప్రత్యయమలఃగు మొదలగుధాతువుల కగును. కలుగుధాతువున 

కిమి గలుగ బ్రపూర్వవిధిచే నంతిమాతరలోవము గలుగ. “కలుశ్లుఇషమి = కలిమి” అని 

రూపమగును. బడియుథాతువున కీమియు ధాత్వంతయంవర్షలోపమునుగా, నవధాధి 
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స్వరనంధి చే బడిమి యగును, దిగందుడుచుట యని యర్థము, ఇట్లే మిగిలినవాని 

యయ నూహ్యము, 

తజ్వర్షకంబు శయ్వాదులకగు. స 

చేయు _ చేత. అలయు - అలంత. కూయు - కూంత. కోయు. 

కోంత. గీయు - గింత. నేయు - నేత. పూయు - వూ(త. పోయు 

మోత. మాయు - మూంత, మేయు - మేంత. మ్రోయు - చమోాంత, 

రోయు - రోంత. లాయు - లాం. వాయు - వంత. వ్రాయు - వ్రత, 

వి, 

టీ. చేయు మొదలగుధాతువులకు “కేజ్” అనువ్రత్యయ మగును. తజ్ ప్రత్య 

యము జి కారముపోవు ప్రత్యయము గానం దత్సమము 19 చే బిందువు ముందిడికొని 

యగుననియం చా,స్వముమాంద నర్థ వూర్జ ములు రండు నగుననియు నెటుంగునదిః 

కూయాు భాతువున కీవిధిచేం దజ్వర్థకమును 2 చే యువర్ణలోవమును గాం గూంత యని 

యగును, 'కూయి” అనియు నిప్రత్యయాంకనుగురూపము ప్రయోగ ప్ర సిద్ధమై తోంెడి. 
ఇల్లే మిగిలినరూపముల (వ్మక్రియ యూవ్యాము, 

కువవర్ల్ణ్లకం బడంగ్వాదులకగు, ౬. 

అడగు _ అడంకువ. ఎలుగు - ఎటలుకువ. కలంగు - కలంకువ 

నలంగు - నలంకువ. వెనంగు - వెనశువ. పొలయు - పాలకువ. మజిచు - 

వుజుకువ. మెలంగు - మెలంకువ. లోల - లోంకువ. వేగు _ వేకువ. 

టీ, అడంగు మొదలగుథాతువులకు “కవి అనువ్రత్యయమగును. అంతట 2 చే 

నంశ్యవర్థ లోపంబగును. అడంగు థాతువున కీవిధిచే “కవి వర్భకముగా నడంకువ యగును, 

ఇట బిందువు లోపింవదు, ఇటే శపించిన వాని స్మక్కియ యయూహ్యాము, 

టవర్లకం చెఢ్వాదుల కగు నగుచో నంతలోవంబగు. ౭. 

ఆడు - ఆట. ఊరు - ఊట, ఊజడు - డఊజట. వశరు - ఏశట, 

ఓడు - ఓట. తివురు - తివుట. తేరు - తేట. తిమరు - తినుట. వండు _ 
WEE 

వంట. పొడు - పాట. మండు - మంట. వండు - వంట. వేసు - వెనట 

అను ప్ర్యయు_క్రం బయినయాటళ్ బ్దంబు ప్రాయికంబు గా గ్లీ బసమం బగు, 

కోలాటము - పోరాటము - మం, డాటము. 6 త్యాదులు, 
లో 
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టీ, ట వ్రత్యయ మాడు "మొదలగుథాతువుల కగుననియు నది పరముగా ' ఢా 

త్వంతవర్థము లోపిం చుననియు సూశ్రార్థ ము, అడుభధాతువున కీవిధ్ధిచే టవర్ణకమును 

డువరలోవమునుగా "ఆటి అనురూవ మగును. మిగిలినవాని వ.కి య యిటే యూ 
ళా Ty) ధ్ 

వ్యాము. టవర్ణకము పరముగా 9 చ్చే నంతిమవర్ణ లోపము 'సిద్ధింపమిని నంతలోవంబగు 

నని స్కూత్రితము. కొన్నిశబ్దముల వెనుక జేర్పంబడు నాటశళబ్దముమాత్రము తజచుగం. 

గీ బసమంబగుం గాన మువర్గక మునంది “కోలాటము, పోరాటము”  మొదలగురూవముల 

నందుననియుం గోలాట్క పోరాట-మండ్రాటి అనురీతిని మువర్థకవిరహితమై యాట 

శబ్దము వ్యస్త్వమందువలె నుండదని ము నెణుంగునది. దీన వ్యస్తమున నిది నిత్యముగ 

వీ సమంబె యగుననుట తెల్లము, 
(ఆ౨! యం 

టువర్షకంబు వడ్వాదుల కగు నగుచో నవి యాద్యవరశేషంబు లయి 

ధిర్భంబు నొందు. ర. 

వడు-పొటు. చెడు-చేటు. అడు చు-ఆటు. కణ చు-కాటు, పాడుచు. 

పోటు. వయిచు-వాటు, వయు-ఏటు. ఓడు-ఓటు. వ్రేయు-వ్రైటు. 

టీ. “టు” అను'వ “ప్రత్యయము పడు మొదలగుధాతువుల కగుననియు, నది పర 

ముగా ధాతువు నాదిమాకరము మాత్రమే మిగిలి తక్కినవర్శములు లోపించులేగాక 

శేషించిన ధా త్వాదివర్ద ము సూందియస్చునకు దీర్ణ మును నగుననియు సూత్రార్థము, 

పడుధాతువునకు టువర్ణమును డువర్శ లోవమును కారము నత్తునకు దిర్ధ్స గాం 

బాటను రూవము గలుగును, అడుచను దీనికి “టు” ఆనువ్రత్యయ మూవిధిచే గా ధాతు 

వాద్యతరశేవముగా శేషించిన యాదినుపర్హముతోడంగూడి “ఆటు అనురూవ మగును. 

శ్లేషిం చినది దీర్ణ ంబయ్యె నేని యావశ్యకత లేమి దీర్ణ ముగాదనియు శేషించినది వ్రాస్వ 

మగునపు జే దీర్ధ మగుననియు శఇెంచునది, ఇట్లే శండిటికి మించినవర్ణ ములు గలవానినివ 

యమున నే యాద్యతరశేషం బగుననువిధానము సార్గ కంబగునని యెజుంగనది. కండు 

వర్గములు గలవానికి 2 చే నంతిమవర్షలోవము సిద్ధము గాన నవ్వానివిషయ మున దీర్గ 

విధానమే యావశ్యకమగును. కజచనుదాని శాద్యతరశేషమునకు దీర్థ ము సిద్ధించలో? 

7గ'టనురూవ మేర్పడును, శేషము స్పష్టము, 

పవర్షకంబు తిరియ్యాదుల నగు, వొ, 

తిరియు-తిరివము. కలీయున కత్ర్యంబునగు - కలవము. పొలయు- 

పాలవను మురీయు.మురిషము, సొాలయు-సొలవము. వవీయు-వలివము. 
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టీ, “వి అనువ్రత్యయము తిరియు మొదలగుథాతువుల కగును. తిరియు ఛాతు 

వున కీవిధిచే పవర్గకమును 2 చే ధాత్వంతిమపర్ణ లోపమును నాచ్చికము 2 చేం గ్లీబ 

సమత్వమును దత్సమము ల$ చే మువర్భకమునుగాం దిరిషమనురూవమగును. వవర్ష కాంత 

ములేెల్ల నిట్లే క్షీబసమత్వమునం జేసి మువర్గకమంకేట నూహ్యాము. కలియుధాతువు 

నందలి లివర్షము నిత్వమున కిత్వము పవరకము పరముగా నగుననియు దానం గలపమని 

రూవమగుననియు6 గలియున కత్వంబునగునను వివరణమువ కర్ణ ము. ఇట్టు తక్కినవాని 

తవర్గకం చావులీంచు లోనగువాని కగు ౧౦. 

ఆన్రలించు-ఆవులింత. ర్రిగిలించు - ఇగివింత. ఒకిలించు - ఓకిలింత. 

కుళ్ళ గించు-కుళ్ల గింత. కుసీవించు-కునీవింత. కొక్క రించు-కొక్క_రింత. 

కొప్పరించు-కొవ్చరింత. గిలిగించు-గిలిగింత, ఇత్యాదు లెటుంగునది 

టీ, క్రియ. 68. చే నంగలాదులు నిశ్యముగ నించుక్కుం బొందును. వాని 
కించు గ్విరహితములకుం బ్రయోగము లేమిని నించుగంతములమోంద నే తవర్షక మావు 

లించు మొదలగు వాని కగునని యెంచునది. 2 చే నంతిమంబగు నించుక్కునందలి చువర్ణ 

మునకు లోపము, కాంగా నించుక్కు.నందు “ఇంి అనుభాగ మే శేషించుంగాన నీవిధ్ధచే 

నగు తవర్ధకముంగూడి “ఇంత అని యై “అవులింతి అను మొదలగురూవము లేర్చడును, 
"శేషము స్పష్టము, 

పువర్షకంబు మాయ్యాదుల కగు ౧౧. 

మాయు - మావు. మేయు - మేపు. అడుచు = అడువు. అంచు. 

బ్రింపు. వంచు-వంపు. ఏచు-ఏపు కను-కానువు. కాచు-కాపు చూచు . 

మావు తలు - తలపు. తోయ - తోంవు. త్రెచు - తెంపు. త్రొచు- 

తవు. వూంచు - వూంవు. పెనుచు - వెనువు. పొలుచు - పొలువు. 

ప్రోచు - ఖ్రోవు. మెచ్చు - మెప్పు. మోచు - మోవు. వలచు - వలపు. 

వాచు - వాపు. ప్రత్యాదులు మాయా(దులు. 

ట్రీ ప్ప అనుప్రత్యయ నము మాయు మొదలగుధాతువుల కగును. 2 చే నంతి 

మాతరభోవను. “మాయు + పు=మాపు; కనుభాతువునకు రి న్నూత్రమునందలి వివరణ 

మునంచజేసీ పువర్ణకము పరముగా దీర్భ ముగాగC గానుపనురూప మగును, ఇట నంతిమవర్హ 

లోవము గాదు. ఇట్టంతట నూవ్య్యాము. మెచ్చుభాోతువునకుం బువర్ణ కము యోగమున 
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"మెప్పను సద్విత్వవకారరూవవుగుట కా ధారమగవడకున్న ది. వడి పృుభృతులలో. జేర్ని 

సాధింపందగు చేమొ? లేక యక్కటాదులలోోం జేర్చి ద్విత్వమును జేయవలెనో! సూరి 

విశదవజువకుండుట విచార్యము. 

అకవర్షకం బంజ్వాదుల కగు. ౧౨. 

అంజు - అంజిక. అమరు - అవురిక. అరయు - అరయిక, అలయు- 

అలయిక,. ఆడు - ఆడిక. ఓడు - ఓడిక. ఓపు - ఓపిక. కను - కానిక, 

కూడు - కూడిక. కోరు - కోరిక. పొందు - పొందిక. పోలు - పోలిక. 

తూను తూంగనకగు = తూనిక, ప్రిత్యాదు లంజ్యూదులు. 

టీ, “ఇకి అను ప్రత్యయము ఆంజా అను మొదలగుధాతువుల కగుళు, 9 సూ 

తృమునకు విషయము గామి నంతిమపర్థ లోవ మిటం గలుగదు, “అంబు ఇక=అంటిక,' 

ఇక పరముగా దూంగుధాతువునకుం దూననున దాబేశముగా 'తూళు ఇక = తూనిక 

అనురూవమగునసి దిని క్రిందివిపరణ మునుబట్టి మయొబణుంగునది. శేషము స్పష్టము, 

అప్పాదులకు నజి యగు. ౧౨. 

అవ్ప-అవ్చన. ఉజ_-ఉజన, ఒవ్చ-ఒప్పన. గట్ట-గ ట్రన, గడ_గడన. 
on జు యు రు 

దట్ల-దట్లన. దీవ-దీవన. పాట-పాటన, మన్న -మన్నన. వీచు-వీవన, 
ఠి లు 

టీ. అవ మొదలగుధాతువులకు నజి యను పృత్యయమగును, జిత్వముం గూర్చు 

టకు వీవన మొదలగు వానియందు చకారమునకు వకారంబు క్రియ రిరే చే నగుటయు. 

గ్కీయ 90 చే నతష్షమగుటయుం బి, యోజనములు, ఆస్పాదు లదంతము లంగలాదు 

లందలివి. ఇంచుక్కు. చేరని యదంతములశే యస్పాదులను నిర్లేశమునం బేసి నదాయగు, 

“వీచి అనునదుదంతము. ఈవిధిచేనైన నవర్శకముతోడి రూపములు గొన్ని క్లీబసమ 
ములుగ6  గాన్పింఇెడిం గాన మువర్ల కాంతములుగ నుండవలసీనం గ్లీ బసమత్వమును 

మువర్ద కాంత ముగా నుండ నక్క ఆ లేకున్న స్ర్రీనచుత్వమును నాచ్చికము 2 చ 

గల్పించికొనునది. 'అప్పశ-న = అవ్నన = అప్పనము.” వీచుళున:---ఇట నజి జీత్తుగాన 

ాత్వంత చువర్హ ము నుత్వమున కత్వము (క్రియ 20 చేం గలుగం బిదవం గ్రియ 88 చే 

వకారము చకారమునకుం గా “వీవనని యనురూపమగు. శేషము స్పష్టము, 

అడి యేల్వాదుల నగు. ౧౯౮, 

ఏలుబడి - కటుబడి = కనుబడి - కొనుబడి - గిటుబడి - చెల్లు 
రు , ౬ ౧) 
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బడి - చేరుబడి - తగులుబడి - తీలుబడి - పెట్టుబడి - పోబడి మ్రొక్కు 

బడి - వచ్చుబడి - సాగుబడి 

టీ. నీలు మొదలగు థాతువులకు బడి యనుప్రృత్యయమగును. వీలుఇబడి = నీలు 

బడి, ఇట్లు తక్కినవూహ్యుములు, 

గడ 'చేర్వాదుల కగు. ౧౫. 

చేరుగడ - తీరుగడ - తీలుగడ _ తేటుగడ _ లేగడ - మను 

గడ - విడుగడ - వీడుగడ. 

టీ. చేరు మొదలగుథభాతువులకు గడవర్గ్శకముగుకు.. చేరు 4 గడ = వేరుగడ, 

కి కోర్వాదుల కరగ. ౧౬. 

కోరికి - వూనికి - పోలికి - మనికి - వినికి చూడు భూచున 
కగు _. భూడికి. 

టీ, కోరు మొదలగువానికి “ఇక అను వ (వృత్యయమగు, కోరు ఇఇకీ=కోరికి. శేషము 

స్పష్టము. ఇకివర్ష క మగునపుడు చూచుధాతువునకుం జూడనున దా చేశమగుంగానం 

జూడికి యనియే గాని చూచికి యని గాదని చూడనువివరణమున కభిప్రాయము. 

వువర్లకంబు మన్వాదుల కగు. ౧౭. 

నును - మనువు. కాచు - కాను. కొలుచు - కొలువు చచ్చు - 
చావు. ఈ తడయు - తడవు నిలుచు - నిలువు. నొచ్చు - నోవు, వూచు - 

పూవు. న్రుచ్చు - వ్రువ్వు. 
hu I మను మొదలగు భాతువులకగు. “మను4వు=మనువు.' చచ్చు 

నొచ్చుమొదలగు సద్విత్వచువక్తాంత ఢాతువుల ద్విత్వచు వర్ష మునకు వువృత్యయముగా 

2చే లోవంబును శేషించిన యాఏిమవర్గముల స్వరములకు దీర మును నగుకని గృ హించి 

చావునోవులనురూవముల సాధించుకొనునది. పిదవం (బిశీర్ణ ము 6 చే ద్విశ్వమును సమా 

సము 18 చే నాదిమువర్గ మునకు వాస్ష్టమును గూర్చి నొచ్చునక నొవ్వనియు రూవ 
రం WW 

మును సాధించికొనునది. ఇట్లే ప్రువ్వు-పుచ్చునకును, బువ్వ్వ-పూచునకును నగుటను గమ 

నించికొనునది. యథార్హ్హముగ రూపనిర్థాణము. జేయవలయును. ఇట్లు సర్వ 

మూసహ్యము, 
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అవర్లకంబు గీజ్యాదోల కగు, ౧౮. 

గీఅ _ ఊంద - ఎండ - కాయ -'చదియ - తునియ ౬ వరియ. 

వాయ - విడుచ - మూట - ముడియ - వదర . వ్రయ్యు. 

టీ, 'ఆి అన్మువృళ్యయము గీజు మొదలగు ధాతువులకగు. 'గీజు-అ = గీజి అవ 

దాదిస్వరసంధి యంతటం గూర్చునది. శేషము స్పష్టము. ఈధాతువు లెల్లను దంళములే. 

అకవర్లకంబు భూజ్యాదోల కగు. ౧౯. 

మాటు - మాణకను. అమ్ము - అమకము. అంపు - అంపకము, 

వంచు - వంపు - వంవకము. నండుడ శారంబు టఉ కారం బగు - వంట 

కను. తోము - తోమకను. అద్దు - అద్దకము 

టీ “అకి అన్ను ప్రత్యయము మాటు మొదలగువాని కగు, “మాణు=అకి 

మాజకము. ఇయ్యవి క్లీబతుల్యములు. వండుధాతువునందలి డకార మాయక వపృత్య 

యము పరముగా టకారమగుననియు దాన “వండు 4-అక=వంటు + అక = వంటకముి 

అని, రూపమగుననియు వండుడ కారమునువివరణమున  కళి ప్రాయము. శేషము నృష్ట్రముః 

దడ కారము వాల్థునకె టకారము వాల్లాత్యమగును, ఇటే తక్కినవి సాధ్యములు. 

ఢువర్ణకం బాజ్వాదుల కగు నగునవుడు వకారంబు చయలకగు ౨౦. 

ఆటజు-ఆటుడు. అమ్మ-అమ్ముడు అల్లు-అల్లుడు, ఎక్కు - ఎక్కుడు. 

క్రుము- రు ముడు, చోపు -చోప్రుడు. కొక్క - త్రొక్కుడు. త్చు ఎ 

శ ద దంచు.దంవుడు. దాంచు-డాంవుడు. దిగు - దిగుడు. దోంయ -. 

దోంపుడు. వెంచు వెంపుడు - ప్రేలుడు. పాంకుం పాంకుడు. మాయు- 

నూఫుడా. రాచు - రాపుడు ఇత్యాదులు. 

oy 

టీ, ఆటు మొదలగు వానికి డుప్రత్యయ మగుననియు నాడు వృత్యయము పర, 

ముగా థాతువులతుదినున్న చకారయకారములకు వకారనూ'బేశ మగుననియు సూత్రా 

ర్భము. త్రోచుథాతువున క్రీవధిచే డువర్భకమును నది పరముగా చకారమ్మా తృమునకుల' 

బకారమును 76 ద్రోపుడనియు, మాయు ధాతువునందలి : యకారమాత్రమునకు. బకా 

రము గా మాపుడనియు రూవములగును, ఇళ్లే చయాంతములగు దాచు తోయం 

“మొదలగు వానిచయ లకు. బవర్థము గా దాపుడు (తోపుడు మొదలగుభధూవములు 



కృద౦తపరి చ్చేద ను. 505 

లుగుటను గనునీంచికొనునది, మిగిలినది నస్ప్నషహము, హాలాత ములశకే వకారము వాలా క 
5) వాలే లో వా (లీ 

మగనని గ్ర,హించునది. 

ఉవర్షకం బడుక్వాదుల కగు ౨౧. 

. అడుకు - అంటు - ఒప్పు - ఒటుగు - ఒనంగు. 
- టీ. ఆడుకు మొదలగువానికి “ఊ అను వృత్యయమగు, అపదాదిన్వరసంధివే. 

రూపము లూవ్యాములు. “అటుకులను వ్యావహారికపదమునర్థమున నీథాతురూవము నిత్య 
బవుువచ నాంతముగ, జూవట్టెడి. ఓ జంగ కారమధ్యముగం ద్ర యోగములందగ వడు, 

మాంద స్పష్టము, 

వడిప ప్రభృతు లట్టైజుంగునది. ౨౨. 

వడి; కొలువడి - గాలువడి - నడవడి, వ్యతిరేకంబున "లేవడి. వి; 

తనివి - తెలివి _ విరివి. అవు; తీగను - నగవ్చు - ఉజువు, 9; చేయి". 
వాయి. కలీ కనుకలీ _ వినుకలి. ఇత్యాదులు మహాజనవ్యవవోరంబుల (Uy 

నెటుంగునది, 

ఇది కృదంతపరి చే దము. 

టీ, ఫూర్వో కృప్కృత్యయములే గాక “వడి_వి_అవు-ఇ-కలి” మొదలగు (వత్య 
యము లాయాధాతువుల కాయాయర్థ ములం దగుటను మహాజనవ్యవవోరము ననున 

రించి (గృహింవందగునని నూత భొవము, “కొలుచు జ వడి_ గెలుచు + వడి.నడుచు ఇ వడి” 

అని యుండ 2 చే నంతిమవర్గ ము లోోవీంచి కొలువడిి 'మొదలగురూవ త్రయము గలి, 

“కలుగు.వడి” అన్ని యుండం “గ్రియ 116 చేం గలుగుథాతువునకు “లే” అనున దాచేశ 
ముగా “లేవడి యనురూవమయ్యును, తనియు ధాతువునకు 'వి” అన్నుపృశ్యయము వర 

ముగా 2 వే యువర్ధ లోవముగాం “దనిని యని యగును. ఇటే తెలియు విరియుధాతు 
వులకు విపృత్యయ యోగ మునం చెలివి వీరిని యనురూవములగటను గమనించునది. 

'తశగు.నగు-ఉటుఆను వీనికి “అవు” వ్ర త్యయముండేసి యవదాదిస్వరనంధథి చేయలగా 

“తగవు నగవు -ఉ అవు” అనురూవములగును. చేయు వ్రాయు ధాతువుల కి ప్కత్యయముం జేసీ 

చేయి వ్రాయి యనురూవముల సాధించికొనునది. విను-కనులకు “కలి” అనువ్రత్యయ మును 

గూర్చి “కనుకలి-వినుకలి యనురూవముల సాధించికొనునది. ఇళ్లే యనుక్తముల నెల్ల 
64 
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మవహాజనవ్యవహారము ననుసరించి గృహించి వ్రకృతివృత్యయవిభాగము నూహించి, 
రూవసాధుక్వమును నంపాదించిఫొనవ కెనని శ్రీందివివరణమున కాశయము, 

త్రి లింగల క్షణ శేషము “డయ్యు దయు్యు నొచ్చు పుచ్చు”ల కివర్ణ ంబగు. అగుచో 
వాని కడహల్లులు పకారంబులగు “డవ్పీ-దప్పి. నొప్పి -పుప్పి” రా చుక “కిడివర్డ కంబునగు. 
రాయిడి.రాఫుం ఈర్పుబ్బుకందు దువ్వు వడ్డిం చుల శెనవర్థ కంబగు, అనచో ఈర్చు 
ఉబ్బుల చకారబకారంబులు ప కారంబులగు. వడ్డించు నించులు _ప్పంబగు. ఉవ్పెన-కంజెన 
ఈశర్పెన్స దువ్వెన న-వడ్డైన, పుర వర్మ కంబు కాంచు దాంచు దాయాదుల కగు, కాంఫురము,. 
దాంపురము దాపురము. ఎక్క జిగలకుం ఎ్రరణార్భ మున మలివర్గ్శ కమగు. అగుచో చెను 
ఎక్కున కాదేశంబగు. ఎగుమతి-ది దిసరుతి. ఇట్ల ఎగువ, వువర్ణం బులియాష్టదులకగు. 
ఉలివు. కాచు వీచులకు వలివర్ణ కంబగు, -కావలి.'పీవలి” అను సూత్రో దచాహరణములచవే 
నీసూరి కృదంతవరి చ్ళేద సందర్భము బూరించుటను గమనించికొనునప. సరివడెడురీ తిని 
శబ్దమును విభజించి ప్రకృతి పృ త్యయవిభాగము చేయుటయే యాంధ్ర లాకుణికుల 
మార్ష మనుట తెల్లము. ధాతురూవనునుగాని నామమును గాని నయం కమగు సవహాజూ 
వస్థన దలంచికొని వానిపై విశేషించి యగవానిని బ బ్రత్యయములుగ నెంచుట జరివీరనుట 
స్పష్టము, దీన నొక్కాకచో ఫాహోంతరసాదృశ్య పరిశీలన మొనర్చువారి సీద్ధాంతముల 
కిమార్ల ము విరుద్ధమై యాంధ్ర లాక్షణికులు (వృత్యయములన్న వి వదభగములును 
నర్ధవత్సదములును నగుట యేర్పపేడి, 

ఇది కృదంకపరిచ్మేదము, 



ప్రకిర్లక పరిచ్ళేదము. 

MT . కు 

లలనా es” 

ఫూర్వో _కృపరి చ్చేదములక్రు సంబంధించిన వివిధవిషయములను వివరించు గ్రంథ 

భాగముగాన దీనికి ,బ్రకీర్ణ సరి చ్చేదమను సంజ్ఞ యొనశ్చం |పృకీర్ణ మనం బాగుగం జిల్లం 
బడినదని యర్థము. విఫాలమైనదని భావము. నానావరి చృేదముల కగు నానావిషయ 
ములం బ్ర, కాళితముం చేయు గృంథభథాగమనుట తెల్లము. 

పడాధ్యంబులు బు వర్ణంబులు రల తుల్యంబులు. ౧. 

అతండు బుషి - ఇట సంధి లేదు. ఆబుషి - ఇట యడాగమము 

"లేదు, వచ్చె బుపి. - వచ్చెక్ బుషి - వచ్చెను బుషి. - లట ద్రుతము 

నకు లోవ సంశ్లేష స్వత్వములు. 

టీ. వదము తొలుత నుండు “బు-గ్భి అను నచ్చులు కేఫలకారములవంటి 

వగునని సూత్రార్థము, ప్రాకృతాంధ వర్ణ సమామ్నా యనిరూపకనూూ క్ర ద్వయము ననుస 

రించి యాయచ్చులు సాంస్కృృతికవదనిస్ట ములే యని గృహింవక తీరదు. ఆయా 

యచ్ సంధిస్తూ తృ ములం జేసీ యాయచ్చులు వరములుగా సంధి గలుగవలసీ వచ్చుటం 

చేసి యట్టిసంధిసూ తృప వృత్తిని వారింప సీసూత్ర, మాూరంభింవవలసీవచ్చెనని యెజుంగు 

నది. సంధివరి భ్భేదమున బు గ వర్ణముల కచ్చువరముగా సంధివిధానము లేమిని, 

బుగ్భ కారాంతములుగం బదములు లెలుంగున సుబంత వ్ర క్రియ ననుసరించి గలుగంజూల 

మిని బుగ్భకారాంతముల కచ్చు వరమగునవస్థను దలంవక వ దాద్యవస్థ నే గమనించి 

యేతత్సూ త ము నారంభించుట జరిగెనని యెంచునది, కాన దీని నాయాసంధిసూ శ్ర, 

ములయొద్ద స స్కరించుకొనవ లెననుట స్పష్టము. ఆతండు4బుషి: ఇట నతండను పదమ 

తుది యుకారమునకు బుషియనువదము మొదటనుండు బుకార మచ్చు వరముగా 

నుత్వసంధి నిత్యముగం గావలనీయు౨డం నీవిధిచే నాబుకారము నేఫవంటిదిగా నచుని 

వరమగుట నంభవింవమిని సంధి గలంగక యతండు బుషియనియే యగునని తెలిసీకొను 

నది, ఆ4బుషిః ఇచట నత్తునశేగాని యాకారమునకు సంధిపరి మృేదమున సంధివిధా 

నము లేమిని సంధి కిచే యజాగమము గావలసీరా బుషి శబ్దాదిమబు కారము "ేఫము 

వంటిదగుటచే స్వరముకంటె స్వరము సరమగుట గుదురమి యడాగమము గలుగద్భు 
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యిట యజాగమంబు లేదను వివరణమున కళ ప్రాయము. “వచ్చెనుఖబుషిి;:.--అను 

నీచోటున (ద్రుత ప్ర్కకృళికమగు వచ్బెనను దానికంటే. బరమగు బుకారమున కీవిధిచే 
శేఫతుల్యత్వము సిద్ధంచుటం జేసీ యచ్ నంధిగాక సంధి 19 చే 'దు,శమునకు లోప 

సం'శ్లేష స్వత్వములం గ? “వచ్చెబుషి-వ్శెన్ బుషి-వ చ్చెనుబుషి అను రూప త్రయము 

క్ర్రృమముగ నేర్పడునని యిట (దుతమునకు లోవసంశ్షేవన్వత్వములను వివరణమున 
ెళయము. మజీయం నిట్టివి ధానమునం శేసీయే బుగ్కవర్ణ ములకు రేఫల కారతుల్యక 
గలిగి ప్రానములందలి రేఫల కారములతోం బ్రాన మై త్రినందుట సంభవించుచున్నదని 

. తెలియునది. బుకారము హల్లువై వట్రువ () రూపమున నిల్బుననుట స్పష్టము. 
గృకారాదివదము సా ధఛారణముగ దోరకుట యరిదిగాన నధ్ధాని కుదాహరణముం జూప 

లేదు. సంస్కృత వ్యాకరణమునందువ లె గ కారము గ్రా కారనునునట్లు వదమును నిర్మించి 
వృశ్రియ నడువవలసీయుందడును. ప్రాసమున మూ శ్ర ము గ కారము ల శారమువంటేదను 

"టకు సార్థకత గుది కెడి, బులవర్ధ ములు రేఫల కరముల ధ్వనిగలవగుటను నివి వొల్లుల 

మాందం గ్రృమముగ వట్రువరూవముగను గృకారముగను నుండునవగుటను వీని కీగతి 
గలి గెనని యెజుంగునది. ఈవి ధానమునకు సంధిగలిగెడి సలములె విషయములని యెంచు 
నది. కావున నే ఛందోక ర్తలు యతిప్రాసములనియమముల నేర్పజ చికొనుట జరిగెను, 

అచ్చికపదంబులం దుత్తవుంబు లగు రులుడుల ముందజీయుత్వంబు 

నకు హస్వంబు విఫాషనగు. ౨. 

నల్లేరు - నల్లెరు. వచ్లేరు _ వళ్లైరు. వెన్నేరు - వెన్నెరు. మానేరు- 
_మానెరు. ఆడేలు-ఆజెలు, కుందేలు - కుంచెలు. తోండేలు - తోంజెలు. 

నాగోలు _ నాగొలు, నేచేడ్తు _ చేశెడు. మారేడు - మా రెడు. 
వూ లేడు _ వూలెడు. తంగేడు - తంగెడు. 

టీ, అచ్చ తెలుగుపదములందు మూండువర్శ్శములు గలవదములలో మూండవన 

. వర్ష ములగ 'రులుడు” అను వర్ణ ములు వరములంగా హానికి, బూర్వమున నుండు నే కార 
మునకు (వాసము వికల్పముగ నగునని సూత్రార్థము, 'త్ర్యాదీనానుంత్య ము _త్తమమ్” 
ఆను నభియుకో కి కిని బట్టి యు త్తమమన మూస పది యను నర్థము లఫించెడి. ఇఏ 
యఖండవ దవిషయము గాని రెండువదముల కలయిక్రచే నై నవదములక్రు నంబంధించినది 
గాదనుట యు దాహృృ తులంబట్టి యు నుత్తమవ్యవహారము ననునరించియు స్పష్టము, 
“నళ్లేర అను వదమునందలి మూండవవర్ణ మగు రువర్భము పరముగా దానిముందటి "ట్ల 
అనుదాని మేకార వా కారము. వికల్బముగ ద్రూన్వముగా (వ్రాన్వము గల్లినపత్రమున నలె 
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రనియుం _ గానివతీమున న'ల్లేరనియు నగును, ఇ్లో లుడువర్ణ ములు వరములగునపు 

డఖండవదముల వానిముందటి యే కారము (హా,స్వమగుటను గమనించికొనునది. ఇది 

యఖండపదవిషయముగ ఇిన్నుటం జేసీ “మిన్ను +-నీరుజమి న్నే రుఅను మొదలగు సంధివే 

నేకవదములంగ నేర్పడిన వానియం దీవిధి వర్తింపదనియు దాన మిన్నెరు మొదలగునవి 

గలుగక మి న్నేరను మొదలగున వే సిద్ధించుననియు ఫలమును గమనించునది. 

డోయేల పయ్యెద తాయెతులం ది క్కనావుంబులందు యాకుం 

దాలవ్యవ క్రయోగంబు లేదు. 9 

స్పష్టము, 

టీ. (త్రీకళాననం గాం దవ్పనని యర్థము. తాలవ్య వక్రమన 'వజైతోః కంఠ 

తాలు” అను సంస్కృ క వ్యాకృత్యు క్రిం జేసీ తెనుంగునం గల ఎవలు తాలవ్యములయ్యెడి, 

సంజ్ఞ 9, సూత్రము క్రింది నిపరణామునుబట్టి ఏనికేవ క్ర సంజ్ఞ సిద్ధించెడి, కాంగా. దాలవ్య 

వకృశబ్దము బే ఎనీలు వాచ్యములగునని గృహింపందను, సూత్ర స్థమగు మూండుదావార 

ణములందుం దవ్పం చెనుంగునం బ్రాతిపదికము లందు యకార మెకారములతోోలసాడి 

గన్సట్టదని నూత్రార్థము. ఇదియు నఖండవదవిషయ మె యని యెజుంగునది. “'డోలాభూ 

పోత్తరీయాణి విగాత్వం నాస్తి మధ్యమక$' అను నాధర్వణము మూలము. శబ్దరత్నా 

కరము 'ఊోచు,వనీలి అని వ్యుత్స త్తి చూపుటంబట్టి 'తొయి + ఎత్తు=- తాయెతు” అనియు, 

“ఎద + పె=వయ్యెది అనియు వ్యుత్పత్తులను వానికిని నూహించుచుం 'బైరూవములు 
సంధ్యాదులంబట్టి సాధ్యములంగామి వ్యాక ర్హలు వీని నఖండవదములుగ నంభిెనిం చిరని 
గృహించునది. చుంల్రా శబ్ద్బభవమేల యనియు దల్లి యర్థము నిచ్చుళబ్దము తాయి 

యనిరోంు చెత్తులన దండలనీయు గ్రుపొంచి తల్లి దండలకుం గట్ట నవి తాయెతులనియు 

గుండెమె నుండునది పయ్యెద: యనియు చెలియునది. “'ఉయ్యెల.పయ్యెద.తాయెతు” 

అను మూండుశబ్ద్బములందవ్చ చెత్వ్ట మితరములం గలుగదని శాసీంచుటం జేసీ యిశతరము 

లందుం గలుగ నే గలుగదనియు నీమూంటిలో 'తొయెతునకుం దవ్చం దక్కినళింటికి 

నెళ్వము మాత్ర, మేగాక యత్వమును గలుగం దగుననియు నుండిన యొత్వ మోామూంటి 

యందు మౌ త్రమే నడుమ గో చరించుననియు గ్రంథకర్త యఖిప్తాయ పడినట్లు 4-5-6 

సూత్రములను బట్టియు, నందలి యుదాన్భాతులనుబట్రియు స్పష్టము. 

ఊయుల యూయాలలవావుల నొండొంటికిం గుజుచ 

యొంజె నగు. ౪. 

ఉయేల = ఊయల - ఉఊయేల - ఉయాల - ఊయల + జఊయాల '. 
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వకు మాణంబు యద్విత్వంబు - ఉయ్యేల - ఉయ్యెల - ఉయ్యాల _ 

ఉయ్యల. 

టీ. “ఒండె ఇది వికల్సార్థ కము. ఒండొంటికిననం బరస్పరమునకని యర్శము, 

'ఊయేల-ఊయాలి అను శెండుపదములందలి దీర్భ ములకుం బర్యాయమున వ్రాన్వము 

వికల్పముగ నగునని సూత్రార్థము. ఊరల యనువదమునందలి యూ కారమునకు 

వాన్వం బీవిధిచేనై న నయేల మనియు యేకారమునశైన నూయెల యనియు నీకెంటి 

కిని గాకున్న నూయేల యనియు రూపము లేర్పడును. ఇట్లే యూయాల యనుదాని 

యందలి యూ కారమునకోు (నాస్వంబ్రైన నుయాల యనియు యాకారము కుణుచయెన 

నూయల యనియు సీశండిటికిని గాకున్న నాయాల యనియు రూవములుగలుగు. పై 

రూపములలో చేదానిశేని 6 చే ద్విత్వము వ్రాన్వము 'గలుగనగుంగానం బై రూపము 

లందలి యేకారమున శ్రైనవతీమున సమాసము 18 చే నూకారము కుజుచయై 

యుయ్యేల యని రూపమగును. ఈవిధిచే యేకారమునకు వ్రాస్వము గలిగి యూకా 

రమునకు ప్రాసము గలుగని రూవమునందలి యె కారమునకు 6చే ద్విక్టం'బై సమాసము 

18 చే నూకారమునకు  వ్రాన్వంబై యుయ్యెల యనురూప మగును. ఇళ్ల యేచాంపు 

నకును హ్రస్వముగాని యూయాలపదమునందలి యాకారమునకు రచే ద్విత్టము సమా 

నము 1రీ చే వాసము గలుగ నుయ్యాల యనియు యూ కారమునకు వ్రాన్వం జైన 

నుయాలయనియు, నడ్హానికి ద్విత్వవ్రన్వములు గలుగ నుయ్యల యనియు రూపము లుప్ప 

తిలును. ఒండొొంటి కనుటం'ేసీ శెండిటికి చీక కాలముందు  వ్రాస్వముగల్లిన నుయల 

యుయొల యనునట్టి రూపములు గలుగవని (గృహించునది, 

పయ్యెద పయ్యద. ఎ 

టీ. పయ్యెదశబ్దము యకారమధ్యముగను నుండందగునని సూశత్రార్థము, శబ్ద 

రత్నాకరము సంధియం బెదళబ్దము చెకార ను కారరూపమునంచెనని తేల్చుచున్నది. 

ఊయులాదులం దొలియచ్చుమో.దిహల్లునకు ద్విర్వచచనం 

చొంజె నగు. ౬. 

ఉయ్యాల _ ఊయేల. ఉఊయీల - డఊాయెల - ఊయాల - 

ఊయల. ఆయె - ఏలీదము - ఓయ-ఓీయారము- కు _(థనురగ్రము)- 

జాజర - తీనియ - తీయము - లేవ (ప్లవము) తేమ - తోయలి- దీపీయ - 
నూను - నోవి - నోను - పూను - పేయ-మోక (అంకురము. మోటిక 
“మోపు - వీయము ఇత్యాదు లూ యేలాదులు. 
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టీ, “ఊయేల* అనుమొదలగుశబ్దములందుం బదము తోొలియచ్చుకంటెం బరము 

లగు హాల్లులకు ద్విత్వము వికల్పముగ నగునని సూత్రార్థము, తో"లియచ్చుమోంది యను 

టంబేసీ వదముతొలుత నచ్చున్నను హల్డున్నను న్ా లేదనియు వాల్టున్న నర్దాని 
మోంది జే తొలియచ్చని భావింవందగుననియుం చేవ మొదలగు నీ క్రింది యుదావారణ 

ములంబట్టి స్పష్ట మయ్యెడి.  మఆియుం దొలియచ్చుమోంది యనుటం జేసీ యది వదము 

నడుమ (దై నను దుదిబై నను గావచ్చుననుటయః స్పష్ట్రంబె. ఈసూత్రముచే ద్విత్వ మునంది 

నపుడు సమాసము 1కి చే వ్రాన్య మాచ్చికదిర్ధ మునకు నిత్యముగ నగుటను స్మరించికొను 

నది. 4 నందుం జూపిన (శ శౌారము ద్విశ్వమును వాస్వమును సహూర్చుచు. ట్రిడ్కియ 

యెల్ల వాని కూహ్యము. సమానము 18 విధి సమాన కి కీయాభిన్నా ఖండవదముల కగున 

దని "ముంచే నిరూపితము. 

ఆకారంబు శ్రీ ంది అకారంబునకుం దుధినులుల శీ క్రీంధినలలకు లోవంబు 

బహుళంబుగ నగు. ౭ 

అటు - అటు, గొజ్తయ - గొజియ. కన్ను - కను, నన్ను - నను 

టీ. “జ్జ అను సద్విక్వశకటరేఫమును గలిగినట్టివియు, “న్ను-ల్టు) అనునవి తుదిని 
గల్లి నట్టి వియు నగు శబ్దములలోని శకట లేఫనకారల కారములకు లోవము బపహుళముగ 

నగునని నూత్రార్థము, అకారమునకు నలల కనుటంబేసీ శ్ర్రంది హాల్మాతృములే 

లోపీంచుననియుం నుతరియుళములగు (సృథాన వర్ష ములు లోోవింవవని యు (గ్కహించు 

నది. జ కరము క్రిందియను సామాన్యో క్రింజేసీ 'న్ను-ల్లు అనువానివలె లోవిం 

చెడు శకటరేఫము శబ్దము తుది నుండుటగాని యుత్వముతో: గూడి యుండుట 

గాని గానక్క ఆలేదనియు దాన గొల్టియ మొదలగు వానియందు6 దుదిని లేకున్నను 

నుఠ్వ్యయుంతము గాకున్నను నీలోవముగలిగి గొణియ మొదలగు రూవములు గలంగుననియు 

'నిలుంగునది. “న్ను -ల్లు" అనువానిలోని నలలు మాత్రము శ భాంతముల నున్న పుడే 

లోపించునని లవమణక శ్రశిప్తాయమెనట్లు మైసందర్భ మునుబట్టి గ్ర హి ం౦వందగును, 

(వశ్రియ స్పష్ట్రంబగుటం “పరక క్త కము. బసుళ గ హాణమునంచేసి మల. కట్టు జము” 

మొదలగువానికిని, 'వెన్ను-(సస్యాదుల వెన్ను) పడలనచానికిని, (వాన) “జల్లు” మొద 

లగువానికిని లోవ మోవిధిచేం గలుగదని యెంచునది. ఇటే యాయాస్థలముల బహుళ 

వ్యయోజినమును గమనించికొనునది. 
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అక్కటాదులజడ్డకు లోవంబు విభావనగు. ౮. ' 

అకట - అక్క_ట. అక్క_ట-అట్టిక - అట్టుక _ అశ్లై - అయ్యో - 

అయ్యా రె - అవ్వారి - పట్టిక - ఉప్పవడము - ఉమ్మి-ఎక్క_సక్కి యము ఆ 

ఎక్క. నెక్కి_యము - ఎక్కి_రింతే - ఎడ్డ - ఎన్నిక - ఎముక = కజ్జాయము - 

కటా - కట్టిక - కప్పురము - కముటము - కమతము - కువా(డము - 
6 6౬ శీ శీ 

కటిక _ ఫొవు - కొయ్యగూర - గయ్యాళము _ గిజిగాయ-గుజరాతి _ 
రు న జు జ 

చిట్ట - చిన్న - చిమ్మట - చెన్నంటి - చెప్పుము - చెప్పుండు- చెమ్మట- చెల్ల. 

యలు - జవ్వాజి - జాబిల్లి - తముటము - తములము - తలి - తుమికి- 
గు శ ధా గ ఆశ 

తువ్వర - తెల్ల - దవ్వు - దివ్వియ - నవ్వు - నిద్దుర-నివ్వరి - నివ్యాళ- 

నువ్వు = నెట్టిక - నెమలి - వవ్వళంచు - విన్న - పుల్లియ - వువ్వు - పెద్ద =. 

బాట్టి - పాశెన్న - పెగ్గడ - బెగడు - బొవు - బొమికము-బొమిడికము- 
అ *ఒ్ల/ Uo ౧ య ల్ శీ 

బొమిడికము - వుజ - మతాబు - మలారను - ముక్కు - ముద్షియ - - ప్ర ఎవి గు ౮ య 

మెట్లిక-మొక్క_రము - మొగరము - మొల్లాము - రడి- లొటివీట-వటి- 
వి (0 లం ళ్ ర ఈ అ 

వయ్యా€ - సన్నియ - సవ్వడి - నీవ్వంగి - అట్టు - ఇట్టు - ఎట్టు - అవ్వుడూ- 

ఇప్పుడు - ఎప్పుడు - అన్ని - ఇన్ని - ఎన్ని - కోన్ని - వమ్ము-మిమ్థు-తమ్ము- 

అమ్మ - అక్క - అవ్వ - అయ్య - అప్ప - అచ్చొటు- ఇచ్చోటు- ఎవ్చొటు- 

అచ్చటు - ఇచ్చటు - ఎచ్చటు బ్రత్యాదు లక్క టాదులు, 

టి, “అక్క_టి అను మొదలగుశబ్దములందుం గల జడ్డకు లోవము వికల్పముగ 

నగునని నూత్రార్థము. నీవాల్లున శావాల్లుతోడి కూడికయే యిచటి జడ్డశబ్దమున కర్ణ 

మనుట యు నో కహాలునకు జేటొకవాల్లుతోడి కలయిక యిచటి జడ్డశబ్దమున కర్ణము 

గాదనియు. గ్రిందియు దావారణ సమూహమును బట్టి స్పష్టము, ఇది 'యాకృతిగణము. 

కాన నక్కటాదిగ ణమునందు. గలశబ్బములలోని సద్విత్వములలోం (గందిదానికి లోప 

మావిధి విధించునదనుట తెల్లము. “ఆక్కుటి అనుదానిలోని జడ్డకుం గ కారమునకు లోపం 

బైన నకట యగును, ఇట్టే సర్వమావ్యాము. నులభము. 

జడ్లక్కరంబుతో( బడాదిస్వరంబు గూడుచో జడ్డకు లోవంబు 

లేదు. ౯. 

అలై ల్తె - కన్నదరె - నన్న డిగా - వల్లొ తై - విల్లంచదె, 
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టీ. జడ్డక్కర మజాదిపదముతోం గలియునపుడు జడ్డకు లోపము ఫూర్వసూ త్ర 
మువేణ గలుగదని సూత్రార్థము, ఇది నిత్యవి ధానము. జడ్డక్క_రము తుదిని గలశబ్దము 

తుదియ చ్చజాదివదము ఏ సంద్య చ్చుతో సంధించు నెడల. బూర్వవిధి చే నగు జిడ్డ లగోోవము 

గలుగదని ఫలితము, జడ్డక్కరంబుతోం బదాదిస్వరము గలియుంచో ననుటం జేసి ద్విత్వ 

లోవముచే సిద్ధించిన “యజు-కను మొదలగువానిని గాని వాని క్ల ప్పరావము (16 వే) 

లగు “కన్ -నన్-కల్ విల్” మొదలగు వానిని గాని వదాదిస్వరముతోం గూర్చ రాదనియు 

జడ్డలతోడివానినే వదాదిస్వరముతో6 గూర్పవ లెననియు ధ్వనితమయ్యొడి. “అజ్డు4-ఎశ్తె' 

ఇట నెళ్తె ననువదమునాద్యచ్చగు నెకారముతోడ "జు అనుజడ్డ కూడుచున్నది గానం 

బూర్వవిధిచే నిట జడ్డలోవము-గాక “యై త్త ననియే గాని 'యజె త్తి ననురూవముగాదని 

గృహించునది. ఇళ్లే సర్వమూవ్యాము. ద్విత్వరహితంబగు ద్వితీయోకారమునకు సంధి 

రాదని త్రిలింగలకణశేషకర్త ఇెప్పినస్తూ త్రము దీనిచే న పృన క్షమగుచున్న దనుటకు 
నన్నడి గెనను నుదాహరణ మె ప్రృమాణమండ్రు. ఈసూతృము మూలముననే 'నిన్ను- 

తన్ను-మమ్మ-మిము-శమ్ము" మొదలగు వానికి బదాదిస్వరముతోం గలియు నెడల? బూర్వ 

విధి బే జడ్డలోవము గాదనుటయు6 బెల్లమెగాని వ వథ మేశరస్త్యూ క్ర త మున నద్విత్వములగు 

మిము తము నను మొదలగువానికిం బ్ర, వేశ మోస్పూక్ర ముడ్డంజొలమిని ద్ర లింగలక్ణా 

శేష కర్త కట్లు సూల్రించుట | సృన క్షమయ్యెనని యొరచునది. (చూ. సంధి 2 టీక్ర, 

హాదులయు నీలుగులోనగువానితొలిహల్టునకు లోపంబు 

బహుళంబుగ నగు. ౧౦. 

హడపము - అడపము. హారిదళము - అరిదళము. హాలంది-అలంది, 

నీలుగు--ఈలుగు. నీలుగు-నెగయు. పొందు - పొనరు. పూను పొడన్రుల 

కాదిలోవం బొకండు వచియించె నడి యవిచారమూలకం౦బు. 

టీ, వాకార మాదియందుం గలవదములందుం దొలినున్న వాకారహాల్లా క్రేమున 

కును నీలుగు మొదలగువదములందున్న యాదినుహల్తాతృమునకును లోపము బహుళ 

ముగ నగునని నూతారము. వాందళమనుశబమున వా కారపహాలాత ము లోపింవ నరిదళ 
Up అ లలో 

మనియు హూడవమను శబ్ద మున వా కారము లోపించి దానియకారము ేషించుట నడవ 

మనియు నీలుగుశబ్దమున నకారములోపించి యా కారము మిగులుటంజేసీ యాలుగసియుం 

రూపములగును, ఇకో సర్వమూహ్యుము, ఈలోవము గాకున్న వాడవమి త్యాదులు గలుగు 

నని యె్టుంగునది, ఇది సార్వ త్రికము గామిని బవుళవదము ననుసరించి సృవృక్త్య 
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(సృవృత్తుల గమనించికొన వలయును, సకర కాకర క భేదమునం బూనూనులును బోద 

వొదవులును భిన్నములగుటనుు బైద్వంద్వములు సమా నార్భక ములనుట కొసంగిన వ, యో 

గము లాయర్థమును సమర్థింప సమర్భములు గాకుండుటను, నప్పకవి చెన్నిన ఫూనుపొద 

వులయాదిమ వర్ష ములలోవవిధానమును సూరి యాలోచింవక చెప్పినదిగ వివరించుట 

జరిగెనని తోంచెడి. శబ్బర త్నాకరమున: బొదవుథాతువు నిరూపితము గాలేదు, “ఒదవు;:- 
3 ళ్ వై. అ క్రి” అని యకర్శక తద్భవక్రియగ నుదాస్ఫాతము.  దీననిది యుద్భవశ'బ్ద 

భవముగ విశ్వసించెననుటయు నకర్శకమనుటయు6 బెల్లము, దీనం బొదవనుధాతువు 

వృయోగసిద్ధ మె తోంవనపుడు 'ఒదవు” అనునది దానియాదిమవర్థలోవముచేం గలిగిన 

దనుట గగనకుసుమమునుండి ఫలము గచ్లెననునట్టి దే యని సూరి తలంచెనని తోంవెడి* 

a . 2 ర్య క్ ఫూను;--- చే, అ, శ్రీ కడంగు-ఉఊద్యమించు” “స, క్రి. వహించు, ధరించు” అని యర 

ములను 'హ్రైయుచు (ఈయర్థమునందు 2 వారించు రి ధరించు) దీని కాదిహాల్లు వికల్ప 

ముగ లోపించును *'చూ-ఊను” అని యవ్పకనీయపద్యముల *వూనె నెగని అను 

మొదలగువాని నుదాహరించి యాదిమవర్హ లోవమును సామాన్యముగా విధించిన విధికిం 

జిన్నయసూరి గారు వ్యవస్త యేర్పజణువక (ఈయర మున నకర కము, ఈయర్ల మున సకర 
| థి @ి | జాడీ న పాళీ 

కము) (భూనుపొదవుల కాదిలోవం బొకానొకండు వక్కా-ణించె నదియ విచారమూల 

కంబు” అని వ్రాయుటకుం గారణ మేమో తెలిసినది కాదు.) అనుశబ్దర త్నాక్రరము ననుస 

రించి యాదిలోపంబునందిన నకర్యకమగుననియం నందకున్న నుభయంబగుననియు 

నుభయంబగు దానినుండి గల్లినది గాన నూను ధాతువు సకర్శకము గాందగుననియు సీతని 

సీచాంతమెనట్లు స్పష్టమయ్యుడి. సకర కాకర కవూనుఛాతువునుండియే యూననునదియంం 
థి ఏ 0౧ టు రే —3 . 

గలిగినచో నిదియు నుభయమే గాందగియుండునుగాని యట్లుగాక యొక్క సకర్మకత 

మాత్రమే గలిగియుండుటంజేసి యిది దానినుండి గలిగినదిగాక వ ల్యేక స్వతంత్ర 
థాతువే .యనందగునని సూరి సంభావించెనని తోొంవెడి, తద్భవంబైన నర్భ భేద మేర్చడు 

టయుం6' దన్తూలమున సకర్శ 5'కర్మక వివరిణామ మగుటయుం దోంచనగుంగాని యాదిమ 

వర్ణ లోవమునం జేసీ యేర్పడినరూపమునం దిట్టి భేదము గో చరించుట పొనంగమినిి నాది 

వర్ష లోవమునందు సీ క్రి ందియుదాహరణములం చెధానియందునో నిట్టి భేదము సోచరింవ 

మిని నీయొండుశెండిటియందు. మాతృ మే యీభేదము గల్దుననుట యుక్షిదూర. 
వ్రసంగ మనందగుటన్వు సూరి యూనొదవులను స్వతంత్ర ములనియే తలంచుట సరన 

సాధార నయు_క్తిక,వ్రసంగంబనుటకు సందియము లేదని తోంచెడి, 
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ఆరాటాదోలం బ్ర భమేతరదీర్ణ ంబునకు బ్రాన్వంబు విభావన/న. ౧౧. 

ఆరాటము-ఆరటము. ఆరాటము - కక్క్మూ_టీతి _ కేభాకూూళి _ 
కొొమారు(డు . కొనూరిత _ గంబూరము - వెండారము = బంగారము. 

చేనోరము - వీటతాటము - సంతోసము 

టీ. “ఆరాటము”  మొదలగుశబ్దములందలి తొలిడీర్ణ మునకంటె నితరములగు 
దీర్గ ములకు వ్రాస్వము వికల్పముగ నగునని సూత్రార్థము. అరాటము.” ఇందు: దొలి 

సే ంబగు నా కారమునకుంగాక “రెండవదీర్ణ బగు కేక ముమాందియా కారమునకు వ్రాస్వం 
లన న నారటమనియు హ్రస్వము గానివతమున నారాటమనియు రూవములగును. ఇట్లే 

వ్రథ మేతరదీర్ధ ముల కంకట బ్రాస్వ మూవ్యాము. వ,థ మేతరదీర్ధ ములను వ్రాన్వములు 

గాందగు వానినే యిందుం జేర్ప్చవ లెననుట తెల్ల ము, (పథ మదిర్ధ మునకుమా త్ర, మే హ్రస్వము 

గలుగు వానిని దరువాతిసూత్రృమునను బృథ మేశరదీర్ణ మునకుమ్మాత్ర మే వ్రాస్వము గలుగు 

వాని నిందును జేర్చవ లెననుట స్పష్టము, 

ఓయారాదులం దొలిధిర్ధంబునకు హస్వంబు విభావనగు. ౧౨. 

ఓయారము-ఒబయారము.' ఓయారము-శేళాకూలి.ఫో లె_గూ డా 

రము - గోరువంకవతీ, - జోవోరు - నీలుగు = వేండ-జేవోరము. దీర్చ 

మధ్యంబు - మాటు - మూలుగు - మోజుకు - వీటతాటను - వీడియము 

ప్రిత్యాదులు. 

టీ. “ఓయారము” మొదలగు శబ్బములందలి మొదటిదీర్ణ మునకు వికల్పముగ 

వ్రాన్వమగునని సూత్రార్థము. ఓయార నునుదానియందలి తొలియో కారమున కీవిధిచే 

వ్రాస్వమగు నెడల నొయారమనియు వ్రాస్వముగాకున్న నోయారమనియం రూపములు 
గలుగును, ఇల్లే సర్వమూవ్యాము, ఈగణమునందలి శబ్బ్దములలోని తొలిదీర్ధములకం టె 

నితరములగు దీర్చ ములకుం బూర్వవిధిచే వన్వము గలంగదనియు6 బూర్వవిధిప్తాప్తమగు 

(ప్రథ మేతరదీర్ధ్య ముల కగుప్రాస్వమును వారించుటశే తొలిదిర్ధ్య మునకు ప్రాస్వమును 

విధించు నీసూ శ్రమును నూ త్రించుట యావశ్ళక మయ్యెననియు నెటుంగండగును* 

బెహారమని వ్రాన్వము గల్లినచో డీర్ణ నుధ్య'మె యగునని వివరించుటం జేసి రెండ పదిర్ధ్స 

మునకు వోయను దానియా కారమునకుం బూర్వవిధివే హ్రస్వము గలుగదనుట నిర్వివాదము. 

ేండ వాన్వమెనచో దీర్ధముమోంది బిందువు (ప్రథమ ప్రాస్వము మోందిదగుట నిండు 

నున్నయై పెండ యగుననుట స్పష్టము, 
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అడంగాదుల డాకు ణకారంబు విభాషనగు. ౧౨. 

అడంగు - అణంగు - అడగు - కడంగు - చిల్లాడము _ తడగము - 

నాంజెనము - పోండి - మిడుంగు - వడంకు _ మిడుంగుటు అళ్యాదు 

లడంగ్యాదులు. 

టీ, 'అడంగు" అను మొదలగుశబ్దములందలి డకారమునకు హాల్గాతృమునకు ఇకా 

రము వాల్తాతృము వికల్పముగ నా దేశమగునని సూత్రార్థము, డకారమునకు ముందు 

బిందువుండిన కారా దేశము గల్లుడు సంధి 16 విధింజేసీ యది యంతరించునని స సరించి 

కొనునది, 'అడంగు ఇందు డ కారమునకు ఆకారంబైన నణంగనియుం గాకున్న నడం 

గనియు రూపములగును. ఇళ్లే కక్కి_నవూవ్యాములు ఇందు జేర్పంబడిన పోండియను. 

దానికి దక్కినవానికివ లె న్వతం త్ర ప్రయోగ మగవడమిని బహు ప్రీ హిని సూరిమతమున 

నాదేశమగు పోండిశబ్దమే యిది మనియు దానికి ఇత్వముంన్చీ “చిగురుంబోణి 

మొదలగురూపముల సం పాదింపనే దీని నిందుంజేర్చుట జరిగెననియు విశ్వసీంపందగును, 

(చూ. సమా 2కి టీక ఇది సార్వ త్రికము గామిం బృయోగములంబట్టి యుపయో 
Wy 

గించికొనందగును. మణీయు శబ్దసహజడ కారమునకే గాని యా దేశ ప్రొ ప్రమగుదాని కీవిధి 
గలంగదని యొటుంగునది, 

దక్కూలోనగువాని దాకు డకారంబు విభాషనగు. ౧౪౯. 

దక్కు - డక్కు. దక్కు - దగ్ధలు - డాంగు - దాశలి - దిగు . 

దిగ్రియ-దూయు- దెందను- దెప్పరము- దెప్పు-దొంగ -దొప్ప-ఇ త్యాదులు, 
టీ “దక్కు” అను మొదలగుశబ్దములందుంగల దకారమునకు డకారము వికల్ప 

ముగ నా చేశమగననని సూత్రార్థము, దక్కను నిందలిద కారము డ కరమైన డక్క_నియ్యం 
గాకున్న దక్కు-నియు రూవములగు, శేషము స్పష్టము, ఊదావారణములం బట్టి యు 

దక్క-_నుసూ త్రనిర్లేశము ననుసరించి శభ్రాదిదకారమునశకే యీిడకారా దేశ మగుననుట 

తెల్లమగు. ఆదేశ ప్రా ప్తమగుటను నడం గ్వాదులని తొలిడకారమునకుం గాదని సూత్రకర్త 
సూచించుటను బూర్వవిధి'చే నీడ కారమునకు ణకారము గలుగదు. ఇదియు సార్వ త్తి 

కముగాక చ యోగానుసారముగ నగునని యెయింగునది, 

ఏతొదులకు మువర్లకంబు పరంబగునపుడు దిర్ధ్స బు విభాషనగు, ౧౫ 

వతము - ఏతౌాము. వతము - కళ్లము - గాలము - గుడ్డము - 
గోణము-గోతము-జాజము-జొంజము - బేతము _ తణగము - బొండ్లము. 
మండము - లాతము - వీణము. ఇత్యాదులు, 
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టీ. “ఏతము” అను మొదలగుశబ్దములందు మువర్ష్మకమునకు ముందటివాల్లు మింది 

యచ్చునకు దీర్య ము వికల్పముగ నగునని సూత్రార్థము, నతమనుళబ్ద మునందు మువర్ణ కము 

వరముగాం దవర్హ ముమోంది య కారము దీర్ణ మోవిధి చేంగలుగ నేతామనియుం గాకున్న 

చేతమనియు నగు, ఇట్టే తక్కి నవ్రావ్యాములు. 

వదాంతంబులయి యసంయు_క్షంబు అయిన నులురుల యుత్వంబునకు 

లోవంబు బహుళంబుగ నగు. ౧౬. 

బ్రిందు నురుల కుత్వలోవంబు (వ్రాయికంబుగ హల్చరకంబులకుం 

జూవక్షైడు. మ్రాన్సడె-మినువడె _ మిన్వడె - వత్తురువారు - వత్తుర్వారు- 

కారుకొనియ- కార్కొా_నీయె.రాములు-రాముల్ -వనము లు-వనముల్ . 

టీ. వదములతుదల నుండునట్టియం హలంతరముతోం గూడనట్టియు *ను-లు-రు 

అనువాని యుత్వమునకు లోపము బహుళముగ నగునని సూశ్రార్థము, తటిచుగ “నురు” 

అను వానియుత్వమునకు లోవను వదొంతరమునకు సంబంధించిన తోలిహల్లు వరమగు 

నపు జే వ,యోగదృష్టమని యిందు నురులకను నీ క్రి ందివివరణమున కఖిప్తాయము. ఇది 

బహుళ వ, యోజనముగ( దలంవనగును, ప్రాయిక ముగ నని వివరించుటంబేసీ యొకు 

డవసానంబునందును గాందగునని సూరి యభి ప్రాయపడుట తెల్లము, “మిన్ను పడె: 

వకారమునకు గసడదవా దేశము. “మిన్ను వడె,” 7 చే నవర్ష లోవము, “మిను ఢావడె, 

ఇట నువర్ణము వదాంతమున నున్నదగుట నుత్వలోవము వడెననుదాని వాల్లు పరముగా 

బొంద మిన్వడెననురూవమగును. ఉత్వలోవము గాకున్న మిన్నువడె మీనువడె నని యగు 

ననుట న్పష్టము. “రాముల్ -వనముల్. "_అనుమొదలగునవి యవసానమున లువర్హము 

నుత్వము లోపించుట కుదావారణములు. నురులశేగాని లంవర్శ మునకు హాల్దు వరమగునఫు 

డను నియమము చేయమింజేనీ యవసానంబునను లువర్భ మునుత్వము లోపించుట నిర్భాధ 

మనుట స్పష్టము. సూరి యిట్లు నురుల కుత్వలోపము ప్రాయికంబుగ వాల్పరకంబుల"ే 

యగునని వివరించుటం జేసీయ నురుల కవసానమున న్పష్ట్రముగ నుత్వలోపంబగుట చూవి 

ప్రాయిక పృ యోజనమును విశదవజువకుండుటం జే సీయం లుపర్థ మునుత్వలోవము వాలన 

సానంబులు వరములగునపుడును గావచ్చునని సూచించియు వాల్లు వరమగునపు డగుట 

కుదావా రింపకుండుటం జేనీయు( ద్రి లింగలత్షణశేవక ర్హ “'వాలవసానంబులు వరంబులగస 

నపుడు లుంరు పర్ణ క ముల యుత్వమునకు లోపంబు 'వైకల్చికంబుగ నగు" అని సూత్రించి 

వాలవసానంబులు'ఇెండును వరములగున పుడు చ,శ్యయంబు లైన లంరులయుత్వము లంక 
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మగునని ఫూరించుట జరిగెనని సంభావించునది. వర్ధ కములనుటం జేసి వథమాబహువచ 

నంబును శేఫాదేశమునమైన దాని రువర్ణాకృతియు గ్రావ్యాములనుట తెల్లము. వీనికి 

మ్మాత, మే వాలవసానంబుల నుత్వలోవను | ప్రాఢవ్యాక ర్త చే నంగీకృతమని యెణుంగం 

అచ్చికంబులం బదమధభ్యంబుల నలడరల యుత్వంబునకు లోపంబు 

బహుళంబుగ నగు. ౧౭. 

కినుక - కిన్మ్క_. కానుక - కాన్మ._, చిలుక -చిల్క. కాలువ - కాల్వ 

అడుగు - అడ్డు. కడుపు - కడ్చు. వెరుగు - విర్దు. కూరుకు - కూర్కు., 

టీ. అచ్చ తెను(గవదములందు నడుమనున్న “నలడరి అనువర్హ ముల యుత్వ 

మునకు లోపము బహుళిముగ నగునని సూ త్రార్థ ము, వదమునడుమనున్న నలడరల 

యంత్వమున కనుటం జేసి యీవిధి యఖండవదవిషయంబనుట స్పష్టము. కినుక" ఇందు 

నడుమంగలనువర్ణ ము నుత్వమునకు లోపంబు గల్లినం గిన్కయనియుం గాకున్నం గినుక 

యనియు రూపములగు. ఇటే తక్కినవూవ్యాములు, పదమధ్యముల నలడరల యుంత్వమున 

కనుటం జేసీ మూండువర్ణములుగల యఖండవదములందలి నలడరలయంత్వ మోవిధికి 

విషయమగునని యెటుంగునది. *'నలజా దేరంతరుతశ్చుి అనునది మూలము, 

లాంతియచ్చునకు సహిత మొకానొకచో నుడినథుము లోపంబు 

గానంబఢియెడి. ౧౮. 

కలికి-కల్కి. ములికి.ముల్కి. బుడిపి-బుడ్చి. పొలంతి-పొ ల్లి, 

టీ, వ్రూర్వన్యూత్రమునం బేర్కొనంబడిన రీతిగాంగాక యచ్చ తెనుంగు పదముల 

నడుమనున్న “నలడరి అను వర్ణముల యుకారేతరనుగు నచ్చునకుంగూడ లా*+వమొకా 

నొకచో నగునని ప్రృయోగములంబట్టి యంగీక రింవవ లెనని సూత్రాఖిప్రాయము, “కలికి” 

ఇందు నడుమనున్న లపర్జ్యము మా6ది యిత్వము లోపింవం గల్క్హి యనియుం6 గాకున్న. 

గలికి యనియు నగును. ఇళ్లు పదము మధ్యనున్న యికారము లోపించుట కిడిన తక్కిన 

యుదాహరణము లూవ్యామలు. బుడ్చి:--ఇది డకారముమింది యికారము లోసిం 

చుట కుదొహరణము, పొల్పిలాఇని పొలంతి యనువదము నడుముంగల లకారము 

మాంది యకారము లోపించుట కుదాహరణము. ఇల్లే వినికి మొదలగువానికి విన్కి 

యను మొదలగురూపములగుటను గోరికి కోర్కి యగుటను గమనించికొనునది, ఇడి 
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సార్వ త్రి కము గామిం (బయో గానుసారమగునని యెజుంగునది. పొలంతి పొలి ౫6 

దకారము లకారముతోం గలియుటంచేసీ తన కా శ్ర యంబైన యచ్చు కలంగుట బిందు 

వంతరించెనని (గ హించునది, “అన్యేషాం చ (వ యోగమహితా నామ్ అనునది 

మూలము, 

అబ్బురాదులం దుత్వంబునకు లోవంబు విఫాషనగు ౧౯. 

అబ్బురము-అబ్రము. అబ్బురము-కప్పుర ము-అప్పుడు-ఇవ్వుడు- 

ఎప్పుడు-చవ్వ్చుడు- నెత్తురు-9 త్యాదులు,. 

టీ, అబ్బురము మొదలగువదములం దున్న యుశ్వమునకు లోపము వికల్పముగ 

నగునని సూ్రార్థము. ఇదీయం నడుమనున్న యశరముమోంది యుత్వలోవమును విధించు" 

నదేగాని వె రెండువిధులును (17-18) మూండు పర్ణ ములపదములకు సంబంధించినవే. 

గాక నలడలయుత్వాదుల నె లోపింవం జేయుట కుద్భవించినవగుటం జేసి నలడ రేతర వర్ష 

ములందలి యంత్వమును లోపించం జేయంజాలమి నీస్తూత్ర, మారబ్ధ్బమయ్యెనని యెజుంగు 
నది. మజీయు నద్విత్వములకే ఫూర్వవిధానముల చే నుత్వలోవంబగు, ఈవిధి చే సద్వొత్వ 

ములకును నగుననుట  యబ్బురమప్వుడి త్యాద్యు దాహారణములంజేసీ తెల్లము. అక్కు 

టాదులలో నవ్వుడి త్యాదులం జేర్చి యుండుటం జేసి జడ్డలోవం బైనపిదవ నే యాయుత్వ 

లోవవిధానమునకవి విషయము లగునని శంక గలుగనగుంగాని జడ్డలోవము వై కల్పిక 

ముగ నగునదగుటం చేసీ జిడ్డలోవము  గల్టినప్రడుళు గలుగనపుడును నుత్వసంభ వమునం 

జేసి యవ్వ డెవ్వుడివ్వుడనునవి యిీాసూ (త్రృమునకు విషయములే యగుననుట యుచితమని 

తోడి. “పోళ్చత దొద్యర్థ వాచశేషూ తః” అని యవ్వుడి త్యాదులు సద్వాత్వము లగుటం 

జేసియ్మే సీనినడుమంగల యుత్వము సామాన్యసూ త్కముల వే లు ప్పము గాంజాలదని 

యెంచి యాసూ[ తృమును ద్ర త్యేకముగ రచించె ననవలసీ యుండును గాన నీస్యూత్య 

మునకు సద్విత్వములంను నద్విత్వములంనునగు నప్పు డిత్యాదులు విషయములేయని సంభా 

వింపందగును, కాని యంత్వలోవ మద్విత్వములకైన అకారాదులకు గురుతష్ట ము 

డిత్యాది త్యయమునం గుదిశెడిం గావునను సద్విత్వముల కుత్వలోవమయినను గాకున్నను 

నకారాదులు గురువులే యగంగావునను నీప్కృకరణమున నచ్చులలోవవి ధానములు 

ఫూర్వావరములకు గురుత్వముం గూర్పుటకే యేర్పజినవి గావునను సద్విత్వముల కుత్వ 

లోవము గలుగదనుటయే యుచితమని తోంవెడి, ఉచ్చారణమున నగు నచ్చులలోవము 

ల్లీ ప్త కరణమున ముఖ్యముగ సూచితములయె. ఎప్పుడిత్యాదులకు వలెనే చెత్తురిత్యాదు 

లందును నుత్యలోవము గలంగు ననందగుంగాని జడ్డకు లోవంబైన “చెతురు.అబురుిఅను 
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రూపములు (వృయుక్తములై యగవడమిని సద్విత్వంబులగు నిట్టి వానియందలి యుకేష్టము 

నకి లోవంబగునని యంగీకరింవక తీరదు గాన నెప్పుడిత్యాది సద్విత్వనులకును లోజం 

బగునని యంగీకరించుటయె యుచితమని సూరి సద్విత్వములుగ నవ్వుడిత్యాదుల నుదా 
హరించెనని తోంచెడి. ఉత్వలోవం బనవత్ మునను జడ్డ దొర కెడింగావునను, జడ్డలోవ 
మపుడు గల్టినన్తు బూర్వమునకు గురుత్వము పోదు గావునను నుత్వలోవం కై నపిదవ నే 

జడ్డలోప మాసందర్భమున నగునని సూరియెం చిన ట్ల బ్రమి త్యాదులంబట్టి యూహింవ 
నగును, “అబ్బురము:----ఇందుత్వలోవ మోావిధ్చేం గాం బిదవ గ చే జడ్డకు లోవంభైన 

నబ,మనియు నుత్వలోవము గాకున్న జడ్డకును లోవము గలుగక యబ్బురమనియు 

రూపము లగును. ఇట్లే నెత్తురు మొదలగువానికి నెత్రు మున్న గురూపము  లగునని 
యెజుంగునది, “కవ్వరము=క పము, ఆప్తు-ఇష్ణ-ఎప్పఅనురీతి నగుట యూవ్యాము. 

చుక్చరక రువర్షంబునకు ముందజణీ దువర్గంబు నుత్వంబునకు లోవంబు 
విభాష నగు నగుచోం దత్చూర్వంబు గురువుగాదు. ౨౦ 

అదురుచు-అ ద్రుచు. ఎదురుచు - ఎద్రుచు, పదురుచు-వద్రుచు,. 

టీ. శరణ పృత్యయంబగు చుక్కు పరముగాంగల రువర్ణ మునకు: బూర్వమున 
నున్న “దు” అనువర్ణము నుత్వమునకు లోవము వికల్పముగ నిసననియు నుత్వలోపము .. 
చేత సంయు క్తమైనను నాసంయుక్తాతీరమునకు (ద్రు)€ బూర్వమున నున్న వర్భము' = 

గురువు గాంజాలదనియు సూశత్ర్రార్థము, సంయు కాతరమునకు ముందటిది గురువనను 
ఛందోవిధాన మాసూ త్రృముచే సంయుక్తాతరముగ జేర్పడిన వర్ణ మునకుం బూర్వమున 
నున్నయ కరము విషయమున మాత్రము వర్టింవదని భావము. దురు? ఆనువర్ష ము లంత 

మున. గ్ర మముగం6 గల్లిన ఛాతువులు చ్రేరణ చ త్యయమగు చుక్కు_ను సూడియున్నపు 

డీసూ తృమునకు వివమయములయ్యొుడి వనుట స్పష్టము. అదురు ధాతువునకుం ్రేరణమునం 
జుక్కు_గా నదురుచని యగును. ఇట నీవిధిచే దువర్శమునుత్వమునకు లోవంబు గా 
నద్రుచని రూవమగును. ఇట సంయుక్తామరంటైన 'ద్రు, 'అనుదాని వే నకారము గురు 
త్వము నందమిని నకారమును నొక్కి వలుకరాదని గ్రృహించునది. ఇళ్లే యెదురచను 
దానినుండి యెద్దు, చనియుం బదురుచనుదానినుండి వద్రుచనియు రూవములు గలుగు: 

ననియు ద్రువర్థ మునకు ముందటి యతరములు గురువులు గావనుటం జేనీ యూంది వానిని: 
బలుకరాదనియు నెయింగునది, గురుత్వ మూ6దివల్క_టకతన సీద్ధించునదగుటయు 

సంయు క్షము మూలమున సంయః క్తవ్లూర్వవర్డ మూ6దంబడిన దగుటయంం నక్కత 

మున గురునంజ్ఞ ఛంద$క్ష రలు చెప్పినది సార్థకమగుటయు సంభ వించెడింగాన గురుత్వ 
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సంపాదకంబగు నూందివల్కు ట నిటం ద్యజింవవ లెననుట స్పష్టము, చంధ$కర్తలు వీనిని 

లఘుద్విత్వములని వ్యవహారించిరి, 'రళనంబున6 బృధథివి యద్రువ రాందొడంగ58* అని 

(చ, యోగము. ఇట్టిద్రు వర్ణ ము ముందటివర్ణ ములు గురువులు గాంజాలమిని బ్రాసమున 

నిట్టిద్రు వర్ణము గల్లినచోం దక్కు.0గఖ పాదముల ప్రాసస్థానములందును నిట్టిద్రు, వర్ణముల నే 

నిల్పవ లెనని ప్రాసవూర్వాతరము తొలిషాదమున గురువైనం దక్కిన పాదములందును 

గురువే గావ లెననియు లభువే యైన లభువే గావలెననియుం దాముచేసిన నియమమును 

రక్షీంచుకొనుటనై శాసీంచిరి®, ఈగురు త్వాభావము “వడేవీ చ కథా త్వం స్యాత్” అను 

నాధర్వము ననుసరించి పృతిపాదికము. 

జూదాదుల డాకు జకారంబు విభాష నగు. ౨౧ 

బాదము - జూజము. అవదు - జవాది-జాది - జాదు-విర వాది, 

టీ, జూదము 'మొదలగుళబ్బములందున్న దకారమునకు జకారము వికల్పముగ 

నగునని సూత్రార్థము. అచ్చ తెలుంగువదములలోం బ్రయో గాను సారముగ సీసూ త్రమును 

వర్టింవంజేయవలయును. ఇందు మొదటిదానికని గాని శండవదానికనిగాని మూండవ 
దానికనిగాని నియమము లేదనుట యుదాహారణములంబట్టై స్పష్టము. జూదమను 

ద్యూతశబ్దభవంబగు దాని యందలి కెండవవర్థంబైన దకారమునకు జకారముగా జూజ 

మనురూవ ముగుననియు జకారము గాకున్న జూదమనియు నగును. తెలు(గువర్ణ మున 

వైన జకారము గాన దీనిని మొదటిదానినివలెచే దంఠ్యముగం బలుకవలెను. ఇటే 

యవ్పదను మొదలగువానినుండి యవుజను మొదలగురూవములు సేద్ధించుటను గమనించి 

కొొనునది. అవుజన నెజువని యర్థము. ద్యూతజాతీళబ్దములనుండి జూదజాదీశబ్ద ములు 

గలిగిన వగుట దకారమభథ్యరూపము మొదటిదనియు జకారముగల్లినరూవము తరువాతం 

గల్లినదనియు నిశ్చయింపందగును. 

నిందయం దామ్రైడితంబునాద్యతరములకు హ్రస్వ దిర్భంబులకు 

గిగీ లగు. ౨౨. 

కుంభ కర్టుండు - గింభ కర్టుండు - రావణుడు - గీనవణుడు. 

టీ, నింద | వృకాళితము చేయవలసీనపుడు ద్విరుక్తమగుశబ్దము శండవరూపము 
తొలియతీరమునకు నది హూస్వయెన వాన్టమగు గివర్గమును దీర మొన దీర మగు “గీ” 

(ఉపా UU అ ఖులా యు 
అనునదియం నిత్యముగ నాబేశము లగునని సూత్రార్థము, ఆమ్రేడితమన ద్విరు క్షము 

మయొక్క- పరరూవమని సంధివరిష్ళదమున నుక్తము. ద్విరుక్తము శెండవరూవము నాద్య 

66 



ర్22 బాలవ్యాకరణము 

తర మేయచ్చు గల్లియున్నను ౧గీలే యగుంగాని యాయచ్చు వ్రాన్వంబైన “గ” అను 

నదియు దీర ంబైన 'గీఅనునదియు నగునని యెటుంగునది. కుంభకర్ణుండు = గింభ్ల 

కర్గుండు: ---ఇట నా మ్రేజిఠము నాద్యతురమగు కువర్ష ము వాస్వాచ్చు గలదిగాన గిపర్ష్మ 

మోవిధి చేల గా గింభక్టర్ణుడని రూవమయ్యెను. రావణుండు-గీవణుండు:= ఇట ద్విరు 

శమున 'రండవరూవంబగు రావణుండను చాని యాద్యశత్షరము దీర్దాచ్చుతోం గూూడినది 

గాన గీ కార మోవిధానముచే సిద్ధింప గీవణుండను రూపవమయ్యెను, ఇళ్లే యంతట వాస్వ 

దీర్ధాచ్చులసంబంధ మును జూచికొనుచు నామ్రేడి తాద్యమీరమునకుం గ్రుమముగ గిగీల 

నాదేశించునది. వాలాదిపదము లిందుదాహృతము లైనను నజాదివదములందును నీ 

సూత్రము వర్షించుననియు నిది సమన మేతరవదసాధారణవిధానమనియుం నెటుంగునదీ. 

పాదంబునం బ్ర థమద్వితీయామరములు వళిషప్రాసంబులు 

నాయడు. ౨౩. 

టి, పద్య పాదమునందలి తొలియతరమునకు వళియనియు ద్వితీయాత్షరమునకుం 
బ్రానమనియు చేరు. “వళిరాద్యమనంత రాక్షరః హ్రాసఃి అనునది మూలము. దీని ననున ॥ 

రించి గల్లిన యీసూ శ్రమునకును బ్రథమమును వళియనియు ద్వితీయాతరమును. 
బ్రాసమనియు ఛంథ$కర్తలం వ్యవవారింతురని యర్థము వేయుట యుచితము. దీనం. 
(బ్రభమమను సామాన్యవ్యవహారముం జేసీ పాదము తోలినున్న యజ్ఞ ల్బ మితి కెల్ల వళిసంజ్ఞ mw 

సిద్ధించి వడియం దద్హ్యల్దులకు శంటికిం బ్రా ధాన్యమును శాసీంచు ఛంద$8క' ర్థల నిధానము mm 

లును దతీయాక్షురమును_ సానూన్యవ్యవ హార ముం జేసీ ప్రానమున వాల్లులకె స్రానసంజ్ఞ 
సిద్ధించి ప్రా పొసమున నచ్చులక గ్రావ్యాతను శాసీంచు ఛందణ రలవిధానములును సార్థకము 

లయ్యెడి. మూలము యతి ప్రాసములతో( గూడిన గ ఇబద్ధములగు పద్యములతో నొవ్వ 5 

కావ్యములందలి భాషకే యీనియమమని యొఆీంగింవం గావ్యలతణవద్యగణయలిస్రాన 

రుూూవములను నూచనామా క్ర సారముగ చెణీంగించెను గానం దన్తార్గానుసారియగు నీ. 
సూరి వ్యాకృతియందుంగల యీాసూ[ త్ర ములకును నదియె చయోజనము గాని వేటొొక 

(వ, యోజనము లేదని యొజుంగనది, కాని వ్యాకరణ ప్ప క్రి యంచేసీ కొన్నిటి కట్టి. 

మెత్తి నంభవింపవలనీ రాంగ ముందుగ స్పష్ట్రార్భ ము యతిప్రాసములరూపును దిబ్యాత, 

మెణీంగించెననుట యుచితమని తోంచెడి, యతికీం బర్యాయముగ లత్షణకర్తలు చెక్నిన' 
విశ్రాంతీ త్యాది పదజాల ములోని . సంస్కృృతస పదము లెల్లను బద చ్భేదరూపమగు 

సంస్కతయతిచే బోధించునవగుటం చేసీ వానినీ విడిచి నూరి వడీరూ పాంతరమగు వళి 

పదమును దేశ్యమున్కు చెనుంగునంగల యకుంథితగలింబోవు వదమధ్యయతిని గూడ 
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బోోధింప సమర్థ మైన దానిని యతికి నిందుం బర్యాయముగ వాడుట యొంతయు 

సారకము. 
థి 

యవలలు లఘ్వలఘువులు మై త్రించొరయ "రేఫంబులు 

పొరయవు. ౨౪. 

టీ, సంజ్ఞ 16 చే యరలవలు చాల్లును లఫ్యులఘు భేదమున ద్వివిధము లగుననుట 

తెల్లము, అట్లు లభుష్షల ఘు భేదమున ద్వివిధము.లై న యరలవలలో యవలలు మూండు 

మాత్ర, మన్మ్యోన్యము నన6ంగా నలఘుయవలలతో లఘుయవలును లఘుయవలలతో నల 

ఘుయవలుంను యతిప్రాసములందు మైత్రి నందుననియు రేఫశకటరేసములు మాత్ర, మట్టు 

మైత్రి నందవనియు సూ తార్థము. మైత్రియన నొక దాని కొకటి నిల్పంబడుట యనుట 

'లెల్లము. “నా న్యేషాం వెధర్య్యం లఘ్వులఘూనాం రయోన్తు నిత్యం స్యాత్ ” అను చింతా 

మణి మూలము. దీని విస్తృతి సంజ్ఞ 16 లో నరయునది. “అనయోస్సంగతిం యస్తు 

కరోతి కవితాకృ్ళతే, అస్యా అత్యంతదుష్ట త్వాద్దుష్కవిస్స హి కథ్యతే” అనునధర్వ 

ణో క్రి ననునరించియు నధ్రాని నూంతగ6ం గొని మెలంగిన ఛందఃక ర్హల సూక్తుల ననున 

రించియు లేఫశకట'రేఫముల మైత్రి నానాంటికి లలప్హమయ్యెననియు, నున్నవియా నిట్టి 

లశ ణఆముల వాసనగలపండిత వ్ర వరుల చే సవరింవంబడి యదృశ్యము లయ్యొననియు, నట్ల 

య్యును విజయవిలాసాదుల వీని మైత్రి, స్పష్టముగ గోచరించుచునే యున్నదని యుద 

బాఠకలోక మెలింగుదురుగాక. రేఫశకటశేఫముల విభాగము నిస్సంశయిముగం చెలిసీ 

కొన నవకాశ మేగ్రంథమును నీయకుండుటను, నొకపదమే యుభయ నేఫములతో 

నుండుట కోశాదులం చేసీ స్పష్త్పవడుచుండుటను, చెనుంగున శకటరేఫము ేఫము ధ్వని 

గలిగి రేఫముకల్లియుండంగ నే యధికముగ6 దోంచుటను, మున్ను వ్రానీనరితి నిది వివిధ 

ధ్వనులకు సంశేతమై తుద కిట్రిరూ వమందుటను నొక శకట శేఫవదము ననునరించి యతి 

ప్రాసములంగల తక్కుంగల వెల్ల శకట రేఫయుతపదములే యని యిటీవల నిర్ణయము 

జరిగియుండుటన్ను గవిలోకమునకును బాఠకలోకమునకును నిప్పటికిని శేఫశకట రేఫ 

నిషే ధాంగీ కారవివయమున నొకనిర్ణయము గలుగకున్న దనుట సావాసో క్షి గాంజాలదు, 

పెని వ్రాసీనవిషయ ము ననుసరించి శేఫళకట శేఫములమ్మెతి, కొంతకాల మాదిని గవి ప్రవరు 

లచే ననంగకృళమయ్యు6 బిదవ నది యనంగ త మనుతలంపు గ తానుగతికముణా న 

యింగీకృత మయ్యెననియుం, బ్రాచీన గృంథ ములందును చేరందిన కవుల కావ్యములందును 

నివ్వానిమైెతి, గానంబడకుండం దరువాతిలత ణములవాసన ననుసరించి సంస్క ర లొన 

ర్చిరనియు, నాధునికకావ్యములందు నిరాఘాటముగ6ం జూవట్టుట యేతన్యూలక మే 
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యనియు6 బాఠకు లూహింతురుగాక. అధర్వణుండు శకట రేఫములవదముల లెక్కను 

సరిగ నిదమిత్ధమని యొకనిర్ణయము ననుసరించి చూపలేకుండుటయు మత భేద ప్రదర్శ 

నముంచేసీ యనిర్హయ మె తెలుప్రటయుం దరువాతివారలును నిట్టి యవస్స పాలే యగు 

టయ బై విషయమునకుం బ్రమాణములు. (చూ. అధ సంజ్ఞ 17-18-19-20.21) 

మణీయు నలభఘు రేఫము లఘు రేఫవుగుట విషయమునను నొక నిర్ణయము లవ్షీణక_ర్హలకు 

లేమిని, ని న్వానిమైత్రి విషయమునను మత భేదము లే తోంచుటను, నీసందర్భ మంతశుద్ధము 

గాదనియే తోంశెడి, ప్రాసము హాల్ప్ర) ధానమగుట నవ్విషయమున లఫ్వులఘు భేద 

మగ్రాహ్యమందు రే మో! దంత్య తాలవ్యచజలకంటె నీశేఫముల శెక్టుడు భేదము లేదు 

గాన నట్టనుట యయు క్షము. యతి మైత్రి విషయమున ఛందకక ర్త లంగీకరించు సాధర్మ శి 

మున కంటె దూరమగు వద్ధతి (వైలతణ్భము శేఫములవిషయమున గో చరింవమిని 

శేఫములకు యతి మైత్రి, లేదనుటయు నయు క్త పృసంగమె. కాన నీవిధానము గళాను 

గతికముగా, లాత్సణికకవిలోకమునం గలిగినదియు నయుం.కిక నుగునదియు ననుట 

దోషము 7గాంజాలదుం - 

శేఫంబులు లఘ్వలఘువులుం దక్కుంగల విశేషంబులు 

నార్యవ్యవహారంబుల. ఛెలియట శ్రైయంబు. ౨౫. 

టీ. లఫఘ్వాలఘునేఫములను మిగిలిన విశేషములను బూజ్యులగు కఫులవ్యవహార 

మునుబటి యొజుంగుటయే శే యమని నూశతారము. “ఆధర్వణము _ అప్పకవీయము- 
లా ల ఆ థి 

ఆవోబలవండితీయము అను మొదలగులత్నణములు “రేఫశకటరేఫములవిభోగమును 

వానితో డివదములునా వానిమెత్రి, విచారమును వాని యన్యోన్యపరిణామమును విపుల 

ముగ చెలీగించునవిగాన వానివలన6 దద్ద ఏయవిభి"గము నెబుంగనగుంగాన (గృంథవి స్తర 

ఫీతి నిందు విడిచితిననియు, నింకను జెప్పక విడిన యూ పొదులకు సంబంధిం చినవిశేషము 

లేమేని మిగిలినవానిం గూడ నిత రాధర్షణాప్పక వీయావో బలవండి తీయాదిల తణము 

లనుబట్రియే తెలియవ లెననియు సూరియాశయ మైనట్లు దీన స్పష్టముగ గృ హింప6దగును+ 

'మంగళొదీని మంగళమధ్యాని నుంగళొంతాని చ శాస్త్రాణి వ్ర ధంతేి అనుభ్గాొప్యో కి 

ననుసరించి సూరి వ్యాకరణశా స్తంబగు నిందు గంథాంతమున మంగళార్రక మగు శేయ 
'ఆ © థి క్ 

శబ్దమును గర్భ పాఠక మంగళకరంబగుదొనిని బయోగించుట సరసము, తక్కుంగల 
ఎ యాద శో 

విశేషము లనుటం జేసి కొజుంత లేనియట్లు తాను వ్యాక్ళతి రచింవలేదనియు నింకను 

చెలిసీకొనవలసీన విశేషము లశేకములు గలపనియు సూరి యూహించుట తెల్లము. 

N40 లం “చెరి న 'మాభారము అర్యవ్యవవోర ముల చెలియుట శ్రేయంబనుటం జేసీ గ్రామ్యవ్యవహోర మాథా 



వుకీర్ణకపరిచ్చేద ము. ర్లైర్ 

గాదనుటయు వ్యాకృతిస్యూత, మునందలి యార్యవదంబగుటం బూజ్యకని వ, యోగము 

లభ్రాని 'కాధారములనుటయు స్పష్ట్రములు, ఇట్లు సర్వము శుభము, 

న్లో శీ_స్తనాఖ్చితక స్తూరీవజ్క_సంకలితోరనే, 

పజ్క_జావాయ నాథాయ వెంక కేశాయ మబజ్దళమ్. 

త్తెది ప్రకీర్ణ కపరి చ్చేదము 

టీక, 'శ్రీస్తనాంచితకస్తూరీ' అను మంగళళ్లోకమునందలి “సంకలితోరసే” అను 
(వ యోగము బహు ప్రీ హిని 'కవ్” ఆను పృత్యేయను వికల్పముగం గానగుననుదృష్టిని 

జేయంబడినదని యెంచునది. 

తే. పద్మ పాలిండ్హకస్తుం వుకమునను సంకలితమైనయెదగల్లు వేంకటేళు 

నకు సరసిజావ్షునకు సర్వనాథునకును, మంగళము సర్వమంగళ మా వదునకు, 

ఇది కీర్ణ కవరిచ్నే దము. 

టీ కాంతిమగద్యము. 

ఇది శ్రీకొండిన్యసగో త్ర, దూసీసదన్వయ దు గ్లాబ్టికవలయమి త్ర, కోశ్వన్న 

సూర్ణానూర్య ప్ర కాశసత్సు త్త, మద విశ్వకళొపరిషద్ద త్త విద్వద్బిరు దాంకిత, నందితిమ్మన 
పారిజా తావవారణనురభి వ్యా ఖ్య్మో దయ సుందరీరుక్షి ణీకల్యాణాజీవన వ, భాది కావ్య నాటక 
రచనాఖిశోభిత, క్రీ వయులాన్వయవారాళికళానిధి శ్రీచిన సీతారామస్వామికా స్రీగరు 
వరసంప్రా పాం ధ్ర, లమ్యీలవ్ణజ్ఞాన ధా శేయ సుజినవిద్వద్వి భేయ శ్రీ నిజయనగరమహారాజ 

సంస్కృతకళాశాలాం థో, పాథ్యాయ రామమూర్షికా స్త్రి నామ భేయపృణీళంబగు 

బాలవ్యాకరణసారస్యసర్వస్వ పేటికయను నామాంతరముగల గ్రాంథి కాం ధ్ధృకల్పకమను 

టీక సర్వము సంపూర్ణము, 

శీడీశీ, మంగళం మవహాత్. 

జాల వ్యాకరణము 

సంవూర్హ ము 

లే 



526 బాలావ్యాకరణము 

క మును మదుపజ్ఞం బగుచుం 

దనరిన వ్యాకృతిని సూత్రతతి యొక కొంతం 

డెనింగించి యిది ఘటించితి 

ననయము బాలావబోధ మగుభళంగిం దగన్, 

క అలెను.గునకు శబ్లల మణ 

మునయం బరయంగ వెడ్క నందిన వారల్ 

తనరంగ నీవ్యాకరణం 

బున మూలంబయినకృతిని బోలం గన(దగున్. 



బాలవ్యాకరణ ము 

లు 

అందదుకు వృభృతులు యథా ప్ర యోగంబుగ గావ్యాంబులు సంధి 

అందు న సప్తమి తత్స 

అందువరుసను రెం దేసీ వ థమనుధ్య మో త్తమంబులనంబడు శ్రీయా 

అంద్వవగాగముంబులందవ్న నవదొదిస్వరంబు పరంబగునపు సంధి 

ఆంద్వాదుల కలిగాగమంబు సమాసంబునం దగు నంధి 

అంట యింక చుండు శబ్దంబులందవ్ప నుడితొలి హా,స్వంబు నంధి 

అఆఉఊజఒపటీళెలం గూడిన చజలు దంత్యంబులు . సంజ్ఞ్ఞా 

అక వర్ష కంబు మాజ్వాదులకగు కదం 

 అక్కుటాదులజడ్లకు లోపంబు విభాషనగు వ 

అగ తికంబులగు ఖ్వాదులకిందు మయోగంబు లేచు శ్రీయా 

అగునకనుకనులకు ముజ్జీత్తులు వరరిబుల గున పుడు'కా నా కానలు శ్రీయా 

ర్త అగునకు వక్రంబు గూడుచో దీర్ధ బగు శ్రియా 

అగుపోవులకడవ్రాలకిద్వ క్కంబులు వరంబులగున పుడు శ్రీయా 

అగువచ్చుచొచ్చుచూచులకు ముత్తువరంబగునపుడు (క్రియా 
అచ్చున కా మ్రడితంబు వరంబగునపుడు నంధి కేఆ చుగనగు నంధ్ధి 

అటమటా దులకుమతు బర్థ ౦బునందీవర్ష కంబు పుం స్త ఏంబునందగు తద్ది 

అట్టు చుక్పు గాగ మంబులడం గ్వాదిమాయా్య్యాదుల కగున గుచో 

అట్టు పుగాగమంబును మాన్వాదులకగు 

అట్టు చేను గోను శబ్దంబుల నువర్ల ౦బు గుజ్జుగు ఆచ్చి 

అడంగ్వాదుల జూకు ఇ కారంబు విభాషనగు 

అడ్జానులకిం చుక్కు_ వరంబగునపుడు గుగాగమంబగు 

ఆత్తునకు సంధి బహుళముగా నగ సంధి 
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బాలవ్యాకరణము 

ఆదంతంబ యి గీర్ధ పూర్వలోవధంబయిన మహాత్తుమోంది తత్స 

అది యవి శబ్దంబులయత్తునకు వృత్తిని లోవంబు బహుుళంబుగ సంధి 

అదిశబ్బంబునకువునులుపరంబుల గునపుడునుసం బో ధనంబునందును కార 

అర్ధానికి ముత్తు పరంబగునపుడు శే లేరులగు (క్రియా 

అధికరణంబునకు న్పమి యగు కార 

అనభిహితక రృ కొళానొకచా షష్టిబహుళ ంబుగానగు క్రియా 

అనుకరణంబునం దవామాదులము కారంబునకు ద్విరు క్రి సంధి 

అనుకరణంబునం దుదిహాల్లునకు ద్విర్వచనంబగు సంధి 

అనుకృతిని నమశ్శబ్దముకుదియత్తున కోత్వము విభావనగు నంధి 

అనుదంతమగు 'తెనుంగుడుమంతమునకు నిగాగము నిత్యముగా తత్స 

అన్ని ప్ప భ్రతులు సర్వ నామంబులు అచ్చి 

అన్యంబు లకు సహిత మి క్క్కార్యంబులు కొండొకచో? సంధి 

అన్యయుష్మ దస్మ త్మా_ర్భంబులందు త్తరో త్తరంబుబలీయంబు కార 

ఆ నార్రదులకిం చుక్క వరంబగునపుడుపు గాగమంబగు మానునకు శ్రియా 

ఆవదాద్యంబయి యనంయు క్షంబయిన గకారంయబునకు - అచ్చి 

అపాయభయజుగు ప్సావరాజయ వ, మాద్యగవా ణభవన త్రాణ కార 

అ ప్పాదులకు నజీయగు కృదం 

అబ్బురాదులం దుకషంబునకు లోవంబు విభాషనగు వశీ 

గలినరు గా(దు వ్ న అభ్యాగతినరు గ్వా లకయ్యదియను వృయు క్షంబగునగుచో శ్రీయా 

అమా దర్భంబునందుడు జులకుదువులగును న్నా నుబంధంబు శ్రీయా 

ఆమమవాన్న పుంనకముల కదంళములకు మువర్ణ కంబగు తత్స 

అయిపదాను వ, యోగంబులేనిచోం దుదివిశేష ణంబున శేని కార 

ఆయ్యాది వరంబగునపుడు చువర్థంబు లోోవపీంచు (శ్రీయా 

ఆరమరాదులకు సాష్టర్గంబునంది క వర్ద కంబగు తేది 
థి ౬ థి 

అరివర్థ కంబు మతుబర్థ ంబున జాలాదులకగు తద్ది 

అర్భవి శేషంబులవర్ష్య కాంకరంబులును నువాక్సయోగంబుల తద్ది 

ఆయు మొదలగు శబముల కంతాగనుంబు తివర ౦బును ఆచి 
ఆ ద ణ భి 

అవర్డ్మ కంబు గీణాషదులకగు కదం 

అవసానంబునందు ద్రుశస్వరంబున శేని ద్రుశంబునశేని సంధి 

ఆస్త న్టర్గంబునకు లజిమికనివడివర్గ కంబులు పరంబులగునపుడు 

౧౧కి 

౧౨౪ 



సూత్రాను క్రృమణిక, 

ఆ 

ఆఈని యనుసర్వ నామంబులు (త్రికంబు నాంబడు నమా 

ఆ కారంబున కా మ్రేడితంబునకందదర్గకంబునకయియాయియను నమ? 

ఆగమచ కారంబునకు నెఆ నున్న మోంది దానికిదుకుు.పరంబగు కీయా 

ఆగమ మువువర్థంబుల కందువర్గ కము బరంబగనపుడు తత్స 

ఆగ మాన్య చ క౯"రంబులకద్విరు క్షంబులకు ముత్తుపరంబగునపుడు కియా 

ఆచ్చికంబులందయియవులకువ క, తమంబులంబసాుళ ౦బు గానగు (క్రియా 

ఆచ్చికంబుల బదమధ్యంబుల నలడరల యుళ్వంబునకు వీ 

ఆచ్చిక వదంబులం దుత్తమంబు లగు రులుడుల ముంది వీ 

ఆచ్బికశబ్దంబుతోడ సీ సమంబు పాయికంబు గాద్వంద్వంబగు నమా 
(9 యం 

అచ్చిక శబ్దంబు లెల్లం దలు చుగ సీ నమంబులుం గీ బనమంబులయి అచ్చి 
ది య 'ఆ౫ య 

 ఆడోడుకూడులడ కారంబునకుంజుక్కు_ వరం బగున పుడు శ్రియా 

ఆ త్మార్భంబఫిహితంబగు చోందల్లింగసం ఖ్యాభి ధాయివచనంబు (క్రియా 

ఆలే మనిజంతంబులకు నాంతములగు మనుజసంజ్ఞ లకు తత్స 

ఆ చేశసరళ ములకు ముందున్న దుతమునకు బిందునంశేషములు సంధి 
క్ య 

ఆనంకేరంంబున డువర కంబు దుతాంతంబగు 
2) ౬9 టి 

ఆమే డితంబు పరంబగునపుడు కణాదులం దొొలియచ్చుమోం౭ది సంధి 

ఆమే డితంబు పరంబగునపుడు మధ్యమముడుజ్జులకు సంధి 

ఆమే డికంబు పరంబగునపుడు విభ_క్లిలోవంబు బవుళంబుగా నంధి 

అ ద క న జ ఆరటాదులం ద్రథ మేశరడీర్ణ ంబునకు (వృస్వంబు విభామనగు వ! 

ఆర్భవ్యవహారంబులదృష్ట్రంబు గ్రాన్యాంబు సంజ్ఞా 

ఆలాషాదుల బహువచనల కారంబునకు శేఫంబునో ముందలకీ ఆచ్చి 

ఆశీశ్ళావనం ప్రార్థనవిధులందు లూట్టగు శ్రీయా 

న్ 

ఇంచుక్కు_ పరంబగునపుడు రంజాదుల యించుక్కు_నకు క్రియా 

ఇంచుక్చుక్చగాగమంబులు వరంబులగునపు డాగమా చేశ శ్రీయా 

ఇంకాదులకుం దప్ప ద్రుత పృ కృతికములకు సంధి లేదు సంధి 

ఇఈఎనిలం గూడిన చజలు తొలవ్యంబులు సంజ్ఞా 

ఇజబుల కించుక్కు. వరంబగునపుడయుగ వుగరుక్కు.లగు యా 

67 

529 



160 

185 

బా ల వ్యా కరణము 

ఇక వర్ణ కంబంజ్వూదులకగు కదం 
ఇకవర్ల కం౦బగ్గలాదులకగు తద్ధి 
ఇక వర్ణ కంబోయారాదులక్రు మతుబర్భ ౦బునందగు తద్ది 
ఇ కారంబునోంది కునువు కి క్కీయావిభ ప్తలయు _క్ల ఏంబున కిత్వంబగు తత్స 
ఇకారవ క్ర క బులు కంబులఏదలివి వరంబులగుచో యాకు శ్రీయా 
ఇకీ కోలేదు లకు కృదం 
ఇట్టె? రాయంంగంతంబుల పృథ మెక వచనంబునకు లోపంబగు తత్స 
ఇచ్చునకు సర్వంబున కీయగు క్రియా 
ఇటంగ్భత్క_గతవ వేములు వరంబులగునప్రుడు కగచయవలకు కదం 

: ఇట. బిందువుమోందితదలకు నిత్వవైకల్పికంబులయి టడలగు శ్రీయా 
ఇటు విశేషంబుక్సర్ల ంబునకు విభాషను బాొధకంబగు తద్ధి 
ఇటితి వర్ణ ంబులు వవ్యీమాణంబు లౌవవిభ క్షికంబులం అచ్చి 
ఇకరమురగు హాల్టులు సీ శరములు సంజ్ఞా 
ఇత్తునకు బహువచనంబు వరంబగునపు డుక్వంబగు తత 
ఇత్వంబుగాని యెత్వంబుగాని కూడుచోన నాద్యంబయిన (క్రియా 
ఇమివర్ధ్మ కంబు క లుగ్వాదులకగు కదం 

ఏ ఇయకుమాజణుగా నామాంతంబున శెక్వంబు బహుళంబుగానగు అచ్చి 
ఇవి ద్వితీ యా ద్యేశకవచనంబులం వరంబులగునపుడు అచ్చి 

-ఈ 

ఈ భాతుయుష ప్యదర్థంబులమోందినాని యుత్వంబున కిత్వంబు రాదు తత్స 
ఈ, ప (స కియంబు కొన్నింటికి స్వార్థంబునందగు - తద్ది 

థి 
ఈయాగవముంబులు' వరంబులగున పుదుత్వంబుశకత్వంబగు - కార 

G 

ఉండివదం బొకానొకచో వలనవర్ష్మ కంబున కను చ యం క్షం కారి 
ఉఊండిశబ్దము' వరంబగునపుడు వలనకు ద్వితీయాన వష పృములు కార 
ఊక వర్ద కంబు చిణుతాదులకు స్వార్థ ౦బునీందగు తద్ధి 
ఉశారబు కారంబుల కందు వర్ణ కము వరంబగునపుడు తత్స 
ఉఊకారాంతంబగు మహళ్తునకు వువర్ల కము బహుళోముగానగు తత్స 
ఉశకారాంఠగో శబ్దంబుల కంతట వువర్థ కంబగు తత్స 



సూ తాను క మణిక, 581 
Y/Y) (Uy తము 

సూక్త . 

ఉఊకారాంత జడంబునకు నవర్హ కం బగు కార. ౧౮ 

డగాగమంబును ద్విత్వంబును దుదివాల్లున కగు తళ్చ ౬౮ 

ఉ త్తరవదంబగు చోటుశబ్బముటా తీరమునకు లోవంబు నమా ౧౬ 

ఉత్తున కచ్చు పరంబగునపుడు సంధి యగు . సంధి ౧ 

: ఉత్వ్ప్టంబునక తష్టంబు అికము వరంబగునపుడగు కేద్ది క 

ఉదంతంబునకు లట్టు వరంబగునపుడు న్నాను బంధంబగు కీరా ౧౩౨ 

ఉదంతజడంబు కృ తీయకు నవర్థ కంబగు కార ౨౩ 

ఉఊదంతే నామంబున కనుకరణంబునందు వుగాగమంబగు సంధి ఎగర 

 ఉదంతమగు కద్ధరార్థ విశేషణ మున కచ్చువరమగునసుడు సంధి 33 

ఉదంతసంస్కృృత నామంబుమోంది సంబుద్లిడుజ్జునకు తళ్ళ 3X 
ఢథ జ “ 

ఉదంళ స్త్రీసమంబులకును బుంపులకు నదంతగుణ వాచకంబులకును సంధి 3 

ఉన్న కల జినవర్డ కంబులు భఛవద్భావిశతృ క్ష వడర్గంబులందగు శ్రీయా 'ర౬ 

ఉన్నకలనవర్ల కంబుల మాందిత-చ్చబ్దవ కారంబునకు లోవంబు కియా ౧౧౪ 
మ యె ల 

ఉన్న శబ్దంబు వరంబగునపుడుండుభాతువునకు లోవంబగు శ్రీయా Ae 

ఉన్న శబ్దంబు పరంబగునపుడు చువర్థ కంబగు శ్రీయా ౧౮ 

: ఉపయోగంబునం దాఖ్యాతకుం దోడపర్డ కంబగు కార శి 

ఉభయ ప్రార్థనంబున దుగాగమంబున కత్వంబగు శ్రీయా 30 

ఉవర్గ కం బడుక్వాదుల కగు కృదం ౨౧ 
మ 

టూ 

ఊయేల పయ్యొద తాయతులం (ద్రికేఠానామంబులందు వీ ఏ 

ఊయుల యూయాలలచా పుల నొండొంటికిం గుబుచ వశీ 

ఊయేలాదులం దొలియచ్చుమోందివాల్లునకు ద్విర్వచనంబోండె ప్రీ ౬ 

ఊరు మొదలగువాని కిత్వంబగు అచ్చి కిం 

యు 

బుబయాగ్కగ్రావిసర్ర ఖఛఠథ ఫఘరుఢధ ధజఖశషలు సంస్కృత సంజ్ఞా ళో 

బుకారాంతంబున క త్వంబును సీ వద్బావంబు నగు తగ్భ సగ 

బుత్విగాదులు ద్వితీయైకవచనాంత తుల్యంబులు విభాషనగు తత్స ౭3 

లి 

ఎండువర్జ కంబు బరంబగున పుడు లివర్ద బు లోపిం-చు కద్ద్ధి ౨౬ 

ఎడుతలద్రుకంబున కచ్చు పరంబగునపుడు నుకారంబగు (క్రియా ౨౮ 
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సాల వ్యా కరణము 

ఎదాదులను ప్రయ క్షంబులగున పుడు ముజ్జునకువు జీరు జియగు 

ఎల్లయెడల ాతుజని శేషణంబులకట్టి యనుపదంబు విభాష 

వీ 

విక వాక్ళంబునందొొ కానొక్క_ ండుక క్క సర్వవదంబులు 

ఏ కాతరంబులకు వ్రా,న్వంబు లేదు 

వీతొదులకు మువర్హ కంబు పరంబగునపుడు డీర్ణ ంబు విభాషనగు 

విమ్యాదులయిత్తునకు సంధి వై కల్పికముగా నగు 

వు 

ఐకారం బితుల్యంబు 

౬ 

ఓకానొకచో నామంబు సంళ్లి ష్టబహువచ నాంతతుల్యంబయి 

జ కానొక చోనొకవి క్లికి మజీయొకవిభ_క్రీియంనగు 

ఒకానొకచో మహ త్త్ర్వంబునందు మతు ప్పకారంబున కానా 

ఒ కానొకచో ని శేష ణంబులపష్టికింబ్ర,థమ విభాషనగు 

రీ 

శీయామం శ్రే ణంబువందగు 

ఓయారాదుం దొలిదీర్ల ౦బునకు (వా,స్వంబు విభాషనగు 

ఓఏ యోసీ మె త్రి యందుం గలవు 

ఓశబ్దంబునకుం సకువ సిచ కీ న్రేసుగషహామం క్ర త ణంబులందు 

బా 

బెపవిభ_క్లికంబుల లివర్డ సలలువర్ణ ౦బులకు బహువచనంబు 

శ్లైగెచవిభ_క్రికముల కృతీయాస వ్రముల కత్వం బాబేశంబు 

క్ర 

కంటెవర్హ కం బన్యార్థాదియోగజం బగు వంచమి కగు 

కం టివర్ష కంబు నిర్థారణపంచమి కగు 

కంధరాదులు క్లీ బతుల్యంబులు బహుళంబుగా నగు 

కజీవర్ద కంబు పురార్భ యోగంబున విఫాషను ఖావంబునందగు 

కజే_వ్యతి రేక క్వ్వార్భ ౦ంబునందగు. 

తత్స 

(క్రీ 
క్రియా 

ex 

అలి 

_అ౧ 

౭౪ 

అర 

౧౪ 

౧౨ 

౧౬ 

oX 

౧౬ 

కీరా 

౧౨ 

౧కి 

౬౬ 

వెల్ల 

క్రికొ 



856 

891 

890 

224, 

469 

497 

867 

‘867 

866 

210 

297? 

868 

128 

61 

499 

188 

219 

889 

148 

496 

నూ 

కచటకవలు వరుషంబులని గజడదబలు సరళోంబులని చెప్పంబడు సంజ్ఞా 

కద్రువ నాగమాత తత్ప 

క యివట్టియొక్క_లకు నుగాగమంబు లేదు తత్స 

కరణసవోర్థృ తుల్యార్థ యోగంబులం దృతీయకుం దోడవర్షకం కార 

కర్యంబున ద్వితీయ యగు కార 

కర్మ ధారయంబు త్రిక స్త్రీ నమముగంత ధాతు జవిశేషణవూర్వ సమా 

కర ఛారయంబునం దత్సమంబుల కాలంశబ్దము వరంబగునపు నంధి 

కర్త ఛధారయంబునందు. 'బేర్వాదిళశబ్బముల కచ్చువరంబగునపుడు సంధి 

కర ఛారయంబులందుత్తున క చ్చు వరంబగునపుడు టుగాగనుం నంధి 

కర్మ ఛారయంబులందు మువర్థ కంబునకుం బుంపులగు సంధి 

క ర్థాదులకుం బ్రా థాన్యవివత్ యందు ధాతుజవిశేషణంబులు కర్త సమా 

కలడివడుజులు వరంబులగునపుడు నుగాగమంబగు శ్రీయా 

క అబ్భ్బనుబంధంబు లృట్టు పరంబగునపుడగు శ్రీయా 

కల నాషదుల నువర ౦బు కుజగు; బహువచనము వరంబగు అచ్చి 
కొ జ్ 

కలంగున క స్త న్టరంబునందు లట్లు పరంబగునపుడు కలయగు కి యా 
ఎలి థి రో శా 

కవర్థ కం బలు గా్టదులక గు కదం 

కాక త్తియలక కారంబునకు గ కారంబు కొండొకచో. గానం తద్ధి 

కాక_త్సియలు కొండొొకవానికి స్వార్థ ంబునం జావర్రైను తద్ది 

కాక త్రియవర్గ కంబులు పుం స్హ ఏ ప్రీ త్టంబుల మళుబర్గంబునం తేది 
వన (5 — 09) థి థి 

కక, త్యయంబుమోంది బహువచనల కారంబునకు లఫఘ్వులఘు అచ్చి 

కాలా ధ్వములకుం బ్రాయికంబు గాం బ్రిథముయగు కార 

కావర కంబు తిర్యక్కులకుం గానం బడియొడి తద్ది 
అ థి 

య ఊలో య 
కుయొక్క్కలోవల షష్ట తత్స 

కులు చిటుక్రడునడునిడుశబ్బ ముల జడల కచ్చువరంబగునపుడు సంధి 

కువర కం బడంగాష్టదులకగు కదం క 

కువర్ణ కంబు వరంబగునపుడు కారబు కారంబులకు నగాగమం తత్స 

జల + న కూంతుశబ్దము సృథ మైక వచనంబునకు రువర్థంబగు అచ్చి 

కృత వాస్వంబగు త్రీక౦బుమోంది చోటు శబ్దంబునో త్వంబున నమా 

కృతోత్క_ంబగు సంస్కృత గామంబు సంబుద్ధిడుడ్డునకు తత్స 

కృత్తులకర్థంబులం య థఖావ్యవహారంబుగ ్రానవ్యాంబులు కృదం 

సో 
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బాలవ్యాకరణ ము 

కొండొకచో సమాసంబులందు నామ్వ్యూదికనుమ్వ్యూదుల ము వర్ష 6 సమా 

కొనుధాతువు వరంబగునపు డిగాగమంబు బహుళంబుగానగు శ్రీయా 

కొన్నిడుమంశంబుల బహువచనలకారంబునకు చేసంబును ఆచ్చి 

కొన్ని యెడల ద్రుశంబుమోంద నకారంబు గానంబడియెడి సంధి 

కొఅకు కయి చతుర్థి తత్చ 

కృస్వర్థ యబెనయిత్తునకు సంధి'లేదు సంధి 

శ్రీయావదంబులం డిత్తునకు సంధి వై కల్పికముగానగు సంధి 

శ్రీ యాఫలంబు కర్త గామియగుచోంగొను ధాతువను కీయా 

త త్తశబ్దమున కాద్యతర శేషంబునకుం గొన్నియెడల నుగా సంధి 

క్లీ బంబులు మిత్రాదులు మహాదాష్టచకంబులు విభాషం తత్స 

తి 

ఖండబీందువుమోంది సీద్ధచ కారంబునకు ముత్తు వరంబగునపుడు (క్రియా 

గ్ 

గడ వేర్వాదులకగు కదం 

జ ఇ = గలిబుద్ధి వృత్యవపానా ర్భ శబ్దకర్యాకర్శ కంబులకప్రరణంబునం శ్రీయా 

గుణవచనంబులగు నలాదులకుం గర .ఛారయంబునందు సమా 
యం న 

గురువిరహితంబులయి యయాంతంబులయిన యేకస్వరద్విస్వరం క్కీయా 

జ 

జిత్తు బిందుపూర్వంబగు తత్స 

జీత్తు పరంబగునపుడు త్వంబునక కష్టం బగు శ్రీయా 

జీత్తు పరంబగునపుడు వానివువర్ణంబు విభావను లోషించు | క్రియా 

చ 

చరిత్రాదుల మువర్ద కంబునకు లోవంబు బహుళోంబుగానగు త్స 

శే చచ్చు చు బావునొ వులు నొ చ్చులక్షగు శ్రీయా 

చిన్నాదులకు అటిక వర కంబగు తేది 
రా 0 

చుక్సరక రువర్థ్యంబునకు ముందణి దువర్శంబునుత్వంబునకు వశీ 

చుక్పువర్జ్యంబులు పరంబులగునపు డిత్వంబునకుత్వంబగు (క్రిత 

చుగాగమం బాచ్చికంబున కనంయు క్షనలడ రాంతంబునకుం శ్రీయా 

౮౯ 



సూత్రాను కృమణిక. 

చువర్ణంబుతోడ దుగ్గ కారంబు తకారంబగు శ్రీయా 

చువర్థకంబుద్రు తాం తంబు, క్రి యాన్వయంబున శత్రర్థంబునం క్రియా 

చువర్ణ కంబు పరంబగునపుడ నా్వాదుల కుత్వలోపం బేని శ్రీయా 

 వెడునకుం' జుక్పు గాగమంబులును 'శాకలఘురేఫంబునగు శ్రీయా 

శాయుపు బహువచనల కారంబున కలభఘురేఫంబు విభాషనగు ఆచ్చి 

 చేకతోడ తృతీయ తత్స 

చేతతోడలేపలవర్భ కంబుల పృథమాత్రంబులు చెకల్పికం తత్చ 

'చేఠతతోడవలనల కిత్వంబు సమాసంబులం దగు సంధి 

చేతవర్ణ కంబు కర్తకగు కార 

చేతవక్భ కంబు హౌతుకరణంబులకు గ హ్యాదియోగజంబగు కార 

ఛేదర్థ ౦బునందు వృ_త్తంబగు భావలశ్ణంబునందు న వర్ణ కంబు కియా 

1, చేదర యోగంబున లృట్టునకు లిట్టగు కి యా 
థి లు లు UW 

చే దాద్యర్థ నాంకంబయిన యుండునకున్నా దేశంబు సిభష శ్రీయా 

జె 

 జగదింద్ర జిత్తులత కారంబునకు లోవంబు విభొషనగు తత్చ 

జడంబుకృతీయాస _ప్పములకు ద్వితీయ బహుళంబు గానగు కార 

జడంబుద్వితీయకుం బథమ బహుళీంబుగానగు _ కార 

జడ్లక్క_రంబుతోో బ'దాదిస్టరంబు గూడుచో జడకు వకీ 
య Ch లీ 

జూ దాదులదాకు జ కారంబు విభాషనగు వీ 

లు 

టవర్ణ కం బా డ్వాదులకగునగుచో నంతలోవంబగు కదం 

టవర్ణ కంబు భెొవంబునందగు శ్రీయా. 

టితివర్భంబులు వరంబులగునపు డుత్వంబున కిత్వంబగు ఆచ్చి 

_టివర్హ్యంబు నగొన్నింటియం తాఠరంబున కా బేశంబును అచ్చి 

టివర ౦బు వరంబగునపుడు కి ందు మో(దు ముందు అచ్చి 
మ WU 

ఉటువర కంబు వజ్వాదులకగునగుచో నవియాద్యతర శేషంబులయి కదం 
ళా 

డ 

డుజ్వర్థ కంబునకుం బ్ర కృశియయినది డుమంతంబనంబడు త్స 

డుమంతంబునకు ద్వితీయా డ్యేక వచనంబు పరంబగునపుడు తత్స అ) 
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బాలవ్యాకరణము 

దుముంతంబుమోంది నువర్థ కంబునుత్వంబున కిత్వంబగు తత్స 

డుమువున లేకవచనంబులు తత్స 

డుమువులు (వథమ తత్స 

దువర్థ కం బాజ్వాదులకగు నగునపుడు వ కారంబు చయలకగు కదం 

త 

తక్కినవి యుభయంబులు తత్స 

కజ్వుర్థ కంబు చేయాషదులకగు కదం 

తత్పురుహోదులకు లతణంబు ప్రాయికంబుగ సంస్క్భృతో క్షంబ నమా 

తకదరాదులందు లాటగు కియా 
థి గా లు (UW 

త్రనపర్గ కంబు తౌష్టర ంబునందగు తది 
క థి థి 

తలంబ్రాలు మొదలగునమాసంబుల బ్రుతమునకు భావము లేదు సంధి 

తపర్థకం చానలించులోనగువానికగు కదం 

తవర్థ కంబు కులవా'చకంబునకు స్త్రీ వాచ్యంబగునపుడు మతు తద్ది 

తవర్ణ కంబు వరంబగుచో నొకానొకచో నెత్వంబు చూవ్రైడు తద్ది 

తాను చేను పదంబులద్రుతంబునకు సంశ్లేషంబు "లేదు సంధి 

లిదుటలు సరంబులగునపు డ స్వాధులను స్థానంబున నున్న యు శ్రీయా 

లిర్యష్టడంబులు వాచ్యంబులగున పుడు లీర్జాట్టుల పథమ (క్రియా 

తుమర్భ ఫభావలత్సీ ణంబులందు నుజియగు (క్రియా 

తృ తీయాదులకు నుగాగనముంబగు త్స 

కృ వర కార్భ ంబునం దెడియెడు వన్ని యలగు శ్రీయా 

'తెంచుధాతువ గ్వాదులకను పృయు క్షంబగునగుచో నుత్వంబు శ్రీయా 

తెనుంగునకు వర ములు ముప్పదియాణు సంజ్ఞా 
5 

తెనుగులమోంది సాంస్కృలికవరుషములకు గనడదవలు రొవు సంధి 

శేకేరులు తెచ్చునకగు క్రియా 

కర్చే ంబునం గలా బేశంబు విభాషనగు శ్రీయా 

శ్రీ, కంబుమో ందియసంయు క్షవాల్థునకు దిషత్టంబుబహుళంబు గా నమా 

త్రిలింగ దేశవ్యవవారసిద్ధం బగుభాష దేశ్యంబు సంజ్ఞా 

ద 

దంత్య తాలవ్యంబులయిన చజిలు నవర ౦బులు నంజా 
క ఖా 

దక్కుులోనగు వాని దాకు డ కారంబు విభాషనగు ౧౪ 
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దఘ్నూర్థ ౦బున బంటికొలందులగు 

దానికి (వ్మాన్వంబు విభాషనగు 

దానియాపదుము కారంబునకు లోపంబగు 

దిపీ తరంబగుడుష్టు వరంబసనపుడు న్నా నబంధంబునకుదీర్ణ ౦ 

దీర్ధృంబుమోంచివాల్లునకు ద్విత్వంబు బహుళంబుగా నగు 

దీర్భ ముమోంద సి ధ్యవూక్డ ము లేదు 

న ళాదులకు శ్ర్రీక్వ్టంబు బహుళంబుగ నగు 

ద్యుహచ్భబ్దంబులకు దివి పాది యగు 

ద్రుతంబునకు సరళస్థిరంబులు వరంబు లగునపుడు లోవసంశ్లేషం 

ప్రకృతికముమాంది పరుషములకు సరళములగు ద్రుకవ 

ద్రుక ప్రకృతులు గానిశబ్దంబులు కళ లనంబడు 

ద్రు తాంతములయిన కదములు ద్రుత పృక్ళతిక ములు 

ద్వంద్వంబునందు బుకార౦బునకు రవర్డ్మ ంబు విభాషనగు 

దషందపంబున నం బదంబువయివరువ ములకు గనడదవలగు 

ద్విగువున కేక వచనంబు ప్రాయికంబుగానగు మి శ ంబునకుంగాదు సమా 

ద్విరు క్ర క్షంబగువాల్లు పరందసనపు ఫు జాచ్చిక బగు పేర్చ ంబునకు 

ధాతుజవిశేషణంబులకు విభ_కి వివతీంచునపుడు కచ్చబ్దం 

థాతుజవిశేషణవ్యవ ధానంబున విశేషణంబులన్ని౦టికయివదం 

భాతున్రనకు 

ఛా తష్టదులకు ధాతువులను ప్ర యు క్రంబులయి విలతణార్థాళి 

న కొరంబు' ద్రుతంబు 

థ 

న 

నపర్ద్య కంబు గుణవచనంబులగు నల్హాదులకగు 

నామంబులకుదిదీర్ధ ౦బునకు ; వా,స్వంబగు 

నామయుష దన w ములందుం బ థమమధ్య మో _త్తమంబు 
ర క థి / లావి 

నిందయం దామేజితంబు నాద్యకరములకు వూ 

నిక్కలాదులు యథా ప యోగంబుగ ఛావ్యూంబులు 

నిర్దినామంబుల కయంగాగవముంబు గలుగదు 

69 

587 

సూత్రము 

తది ౨౪౭ 
థ్ 

శ్రీయా ౧గా= 

తత్స ౭౧ 

శ్రీయా ౧౫ 

తత్స ౬౯ 

నంజా ౫X 
యా 

తత్స ౬౧ 

తత్త రీ 

సంధి ౧౮ 

సంధి ౧౬ 

సంజా ౧౩ 
ఇ 

దుందా ౧.౨ 
ద్ద 

సమా ౨౮ 

సంథి యల 

౧౮ 

నమా ౧౨ 

నమా డొ 

కార కేం 

శ్రీయా ౧ 

శ్రీయా ౧౧౮ 

సంజొ ౧౧ 
ద్దు 

ది తద్ధి డ్డ 

తత్స ౪ 

శ్రీయా ౧౧ 

వశీ ౨.9 

సమా ౨౦ 

కి ల 

డయా జ 
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బాలవ్యాకరణము 

సూత్రము 

నిర్ధారణష్టక లోవలవర్ణ్య కం బగు కార ౧౬ 

నుజ్యంతంబగు నగు ధాతువు శ్రీయావిశేషణంబుల కను శ్రీయా ౧౧౫ 

నువర ౦బు ద్వితీయ తత్స 9 
ర్ 

చేరు చునకు లిడ్లాట్లులు ముత్తుంబరంబులగునపుడు రుచులకు శ్రీ యా లై 

నౌశబ్దంబునకు నావ యగు తత్చ ౬3 

కు 

బగ తాదుల బహువచనలకారంబునకు రేఫంబగు అచ్చి x 

వటివర కంబు హేౌతునవులగు గుణ కి యల కగు కార ౧౪ 
అ ౪ Wy 

పడుడికొనులోొ కానొక చోస్వార్థ ంబునందను ప్ర యు క్షంబులగు క్రియా ౧౦౯ 

పడుజ్బానుబంభంబు కర్త ౦బునందగు (క్రియా fa 

వడునకుం జుక్కు_ను చౌకలఘము శేఫంబునగు (క్రియా ౮౨ 

వడ్వాదుల నలవర్థ్మ కంబున కత్వంబును గడవాల్లునకు క్కీయా సిం 

పడ్వాదులు పరంబులగునపుడు మువర్ణ కంబునకు లోవఫూర్జ్మ సంధి రణ 

వదాంతంబులయి యసనసంయు కృంబులయిన నులురుల యుత్వంబు వశీ ౧౬ 

వదాద్యంబగు హా వాాన్వంబుమోంది టివర్జ్మ ౦బునకు ముందు ఆచ్చి 33 

వదాద్యంబులు బుగ్భ వర్ష ంబులు రల 'కుల్యంబులు వశ ౧ 

వయ్యొద వయ్యద వశీ x 

పవర్గ కంబు తిరియా్వదులకగు కదం ౯ 
ర 

పొదంబునం |బ్రథనుద్వి తీయా తరములు వళి ప్రానంబులు నాం ప్రకీ ౨కి 

పీలు చ_ుమొదలగు వానికి ముత్తు వరంబగున పుడు కడ వ్రాయి కియా ౧౦౧ 

పుంలింగంబయి మహాద్వాచకం బయిననామంబు తుదియత్వం తత్స ౨౧ 

పుంలింగమగు మహ ద్వ్వాచకమునకు డుజ్జగు తత్చ ౨8 

పువర్థ కంబు మాయా్వాదులకగు కదం ౧౧ 

వృథ్వీ వాచిభూశబ్దంబునకు భువి యగు తత్స ౬.౨ 

చే దాదిశబ్దంబుల కాలుశబ్దము వరంబగునపుడు కర్మ ధార సంధి 30 

సేర్వాదుల కిమివర్ల కంబగు తేద్ది Xx 
క ధి 

పోవునకు దుజ్తుత్తులు ముజ్బుంబరంబులగునపుడు వులోవంబుం (క్రూ ౯౮ 

(చభమమోాంది పరుషములకు గసడదవలు బపుళముగానగు సంధి ౧౨ 

త పష దన (వృథ మాంతంబులగు యుప దస ద్వి శేషణంబుల శేక్షక్టంబున కార 353 



868 

180 

ల . 

పథ మేతరవిభ క్టి శ శ్ర ర్ధ చువర్ల ంబులందున్న యుకారమునకు సంధి 

పొక్ళతమునకు వర ములు నలువది 
శ్ అ 

ప్రాతి పదికసంబోధనో కార్థంబులం దబ్రథమయగు 
జ గ్రైరణంబునం దించుక్కు_మో: ద నించుక్కు. లేదు 

డ్రేర ణేం చుక్కు_ పరంబగునపుడు ప కారంబు చకారంబునకగు శ్రీయా 

2 

బడి యేలాష్టిదులకగు 

బలి చొదులు సంస్కతతుల్యంబులు 
లం 

బహుత్వంబున ద్వితీయాదివిఛ కులకు లణాగమంబగు 

బహువచనంబు వరంబగునపు డావు వృభృతుల తుదియ ఈరంబు 

బహువచనంబు పరంబగునపుడు మేను పేను మీనుశబ్దంబుల 

బహువచనంబు వరంబగునపు డు "రేయి ప్రృళృకులకుది 

బహువచనము వరంబగునపు డసంయు క్షంబులయి యుదం 

బహువచనము పరంబగునపుడు డలటరల యుతష్టంబునకు 

బహువచనళ్షి ప్టంబులయి యద్విరు క్తంబులమున డకార 

బహు ప్రీహిని సమాసాంత కార్యంబులుంగానంబడియె డి 

నా క్రీ యా బహువ్రీహిని స్రనాచ్యంబగుచో నుపమానంబుమోం౭ది మేను 

భ 
1 భవచ్భత్రాదుల కిందు. బ్రయోగంబు లేదు 

భవత్యర్థకంబు సన్ని హితవి శేషణంబునకును దానిముందు 

భవత్యర్థ వ్యవహితంబులగువిశేష ణంబులకుం ద్రథి మయగు 

భా వార్థ కాది యోగంబునంగ ర్హకుం బ్రథమయగు 

భావిని లృట్టగు 

భూతంబునం దిగాగమంబగు 

భూతంబున లజికి లిడంతంబగు నగు ధాతుపను వ్రృయు కం 

భూతంబున లిట్రగు 

మ 

మగ ౭టిమ్యాదులు యథావ,యోగంబుగ ్రావ్యాంబులు 

వుతుబాదికంబు ద్వితీయై కపచనాంతతుల్యంబు నామంబగు 

ఎలి 

సంజ్ఞా జల 

కార ౧ 

శ్రీయా రాళ 

౮౭ 

కదం ౧౪ 

అచ్చి 3 

తేళ్లు 3౧ 

ఆచ్చి ౨9 

ఆచ్చి 20 

అచ్చి ౨౧ 

అచ్చి ౧౩ 

ఆచ్చి ౧.౨ 

ఆచ్చి ౧౦ 

నమా అలి 

నమా ౨3 

తత్స రాశి 

కార ౨౯ 

కార ౨౮ 

కార 3 ల 

క్యా (ర 

కియా ౧౭ 

క్రియా ౧౧౪౮ 

క్రియా వె 

తద్ధి లా 

తత్స ౭౦ 
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బాలవ్యాకరణము 

మధ్యమపురువ కియలయం దిత్తునకు సంధి యగు 'సం 

మధ్యమపురుప, మువర్డ కంబునకు వాలవసానంబులు వరంబు సంధి 

మధ్యమపురుష యోగంబునం దాొరగాగనుంబు విభాషనగు తత్స 

మధ్న్నవు ఇ ధృ్యమముడుజ్జులు ముజ్జుం నాంబడు శ్రీయా 

మనక వ భృతులస కారంబునకు ద్వ్విళ్సుంబు విభాషనగు తత్స 

మహాతీతరంబులగు కీ లింగంబుల విశేషణంబులకుం గ్లీబక్టంబు తత్స 
<9 లం ౯ 

మహత్తులగుమ గాదులకుం గయిరాదులకును డుజ్జగు నుత్వంబు అచ్చి 

మహా త్తంబున స్వార్థ వరంబగు రాజిశబ్దము రాజునాంబడు తత్స 

మహద్వాచకంబులగు సాంకతంబుల కంతలోవం బేని ద్వితీయైక తత్స 

మహద్వాచకమయి పుంలింగంబగు బ్రవాళబ్ద్బమునకు తత్చ 
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ళో౭ 

౬.౨ 



పుట. 
ద24 

174 

dll 

211 

8538 

417 

86 

468 

518 

892 

894 

4 k0 

890 

889 

895 

97 

151 

126 

897 

899 

872 

872 

272 

న్ీ05 

75 

"రేఫంబులు లఘ్వులభఘువులుం దక్కు.0గల విశేషంబులం నార్య 
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అ జ | (| జే ప్రభృతుల బహువచనమునకు ముందు డుజ్జగు 

ను 

ల కారంబునకు డు జు వురును ముష్తాగు 
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ల కారాదులు నకర ౦బునకుం గ రకర ంబులందును 
ము లా 

లత ణవిరుద్ధంబగు భావ గ్రామ్యంబు 

లాంతిచోసహితము కాబేశాదులు కానంబడియొడి 
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లూాణా ధ్యమవురులకు ముడుజ్ఞులగు 
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వర్ణ యుక్సరళోములు వరములగునఫు డ్" కానొకచో దుత 
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వరమానంబున లటగు 
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వలన కంటి పట్టి పంచమి. తత్స 
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సర్వ నామ, కి యావదంబుల బహువచనంబు మవాత్తునకుం అచ్చి 

సర్వనామసంఖ్యాఖి ధానతద్వి శేష్యంబులయం చెయ్యాది ముందు కార 
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వ్య 

బాల వ్యా కరణము. 

3 సాంతంబులతుదిన కారంబునకు లోవంబు బహుళేంబుగానగు తళ్ళ్స 
"హోరకరోతికాచ్ళికమిశ్ర శ భీదంబువే సమాసంబు, తి త్రీ విధంబు సమా 

సురశబ్దంబు నిత్యంబుగా ననురశబ్దము వై కల్పికముగా తత్స 

నృ నిర్మితిని గుణంబు "లేదు (క్రియా 

స్ తిర్యస్టడఖ్న్నంబులుకు వానినిశేష జంబులంను మవాళ్తు తత్స 

సీ నిలగంబుల (వ ప్రథమైకవచనంబునకు లోవంబగు తత్స 

మంబులగు విశేషణంబులయు మువర్ష కాంత విశేవణంబు కార 

మభుటికంబ యొకానొకండు బహు చీ హి చూవట్టెండు' సమా 

ఎ్రక్కి గుణంబు విభాషనగు కియా 
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